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1. ОКОНЧАТЕЛЕН ВИД НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 

Заглавие на Доклад 4* 

Напишете тук заглавието на последния ви доклад за ASOC. Заглавието трябва да бъде добре обмислено и 

завладяващо: то ще послужи, за да прикани читателите ви да се запознаят с резултатите от вашето проучване, 

получените отговори и вашите предложения. 

Деинституционализацията в България “Проблемът” и  “Решението” 

 

Основно изображение* 

Тук трябва да се добави тематично изображение за Доклад 4. Изображението трябва да бъде във формат .jpg 

(максимум 1MB). Това е изображението, което ще бъде поставено на заглавната страница на доклада към Урок 

4. 

ДОБАВИ ФАЙЛ 
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Блог публикация –Част 1: описание на избрания проект и мотивация* 

Този текст трябва да обобщи същността на вашето проучване: проекта, направения избор, намерените данни, 

целта на проучването. Максималният брой символи (включително празни интервали) за този текст е 800.  

Ние сме учениците от 11б клас на Английската гимназия във Видин, България. Ние се заехме с 

предизвикателството да наблюдаваме проект, финансиран от Европейския съюз, по проекта ASOC. 

Избрахме проекта „Домашен уют и грижа“, който се реализира от община Видин. Изградени са три 

нови домове с финансиране, осигурено от ЕС , в които са настанени, децата от закрития Дом в с. 

Гомотарци и Дом „Майка и дете“, Видин. По последни статистически данни 15 процента от 

населението на света живее с увреждания. 5.1 процента, или 95 милиона, деца имат увреждания. 

Към 2018 г. децата с увреждания в България са над 6000 от тях 1386 се отглеждат в 25 институции 

през 2018 г. И тези числа продължават да са по-високи, докато гледате това видео.  

Проблемът: ужасните условия на живот и качеството на грижите, предоставяни в институциите. Най-

уместните ценности в този проект за нас са хуманност и емпатия. Показваме, че искаме да направим 

промяна за деца, които не са по-различни от нас и които заслужават семейство, храна и място, което 

да могат да нарекат дом, точно както нас. 

Решението: осиновяване, приемна грижа, центрове от семеен тип. 

Целта, е да проучим как е променен живота на децата отглеждани в институции в т.ч. деца с 

увреждания. Когато група хора имат обща цел, точно като нас , е много по-лесно да работим в екип, 

който е насочен към общия ни успех. 

 

Блог публикация –Част 2: описание на основните етапи от проучването* 

Този текст трябва да обобщи направените открития: цитирайте текстове от вашия блог, основните части от 

интервютата, повратните точки във вашите разследвания. Максималният брой символи (включително празни 

интервали) за този текст е 800.  

Те трябва да получат точната грижа, зависеща от индивидуалните им потребности и да растат в 

среда, в която да се чувстват обичани и в безопасност.  Беше много потребно за нас да работим с 

нашите ментори, защото те са квалифицирани, организирани, креативни и винаги са положително 

настроени. И дори поради възникналия карантинен период ние успяхме да общуваме и работим 

помежду си.  

Първият етап е формулиране на проблема. Следва анализ и обобщение на старта на политикита по 

деинституционализация и изводи отсящи се до националното, и локално изпълнение на политиката, 

изпълнена с европейски средства.  След 2010 г.  с финансови средства от Европейския фонд за 

регионално развитие по ОП “Регионално развитие” са построени 66 ЦНСТ и 15 Защитени жилища 

в България, четири (4) от които са във Видин.   
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Блог публикация –Част 3: предложения и проследяване* 

Този текст трябва да обобщи вашите предложения за това как да продължите да следите проекта и как 

възнамерявате да продължите да го развивате. Максималният брой символи (включително празни интервали) 

за този текст е 800.  

До 2020 г., България e поела ангажимент да се справи с предизвикателството да закрие институциите 

за отглеждане на деца вкл. тези за отглеждане на деца с увреждания. Ще проследим в края на 

годината има ли все още институции в област Видин и в страната от старият тип, а след вдигане на 

карантината, ще се опитаме да посетим трите Центъра във Видин и да разговаряме с децата и 

персонала.  

Участието в пилотният проект “# ASOC” е шанс за всеки от нас да обогати знанията си за това какво се 

случва около нас и как европейските пари повлияват на нашето общество? Ние добихме голям опит с 

проучването и популяризирането на проекта за сирачетата с увреждания. Последно, но в никакъв 

случай не последно по важност, да участваш в проект означава да си в група от различните мнения на 

хората, включени в него. Няма съмнение, че участието в такъв проект допринася за нашето личностно 

развитие. Тъй като основната цел на проекта е стремежът към солидарност и човечност към децата,  

ние се развиваме като едни по-широкоскроени хора, които са научени да уважават останалите и да 

им помагат. Също подобряването на умения като комуникация, лидерство, работа в екип и 

аналитично мислене е нещо ,което ще ни бъде от ползва в нататъшното образование и всекидневие.  

Окончателен вид на творческия продукт* 

Това място е предназначено за творческия продукт. Можете да качите вашите творчески продукти и на други 

платформи за споделяне (YouTube, Vimeo, Prezi, и др. – не забравяйте да зададете настройки за 

видеоматериалите, така че да са публично достъпни, както и да въведете тук линка (URL адреса), на който ще 

бъдат публикувани. ВАЖНО: АКО ИЗБЕРЕТЕ ВИДЕОФОРМАТ, НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНАТА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТ 3 МИНУТИ! 

Видео със заглавие: Деинституционализацията в България, Част 1 “Проблемът”, Част 2 

“Решението” 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако творческият продукт представлява печатно издание, прикачете съответния .pdf файл 

(максимум 1 MB) 

Друго важно приложение 

Тук можете да прикачите друг файл, създаден по време на проекта, който считате за особено важен. Файлът 

трябва да бъде максимум 1 MB. 

ДОБАВИ ФАЙЛ 
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Друг важен линк към външен уебсайт  

Тук може да посочите линк (URL) към допълнителни разработки, публикувани онлайн, освен възложените 

домашни работи, или важен и следен профил в социалните мрежи. 

https://drive.google.com/file/d/1Xx_HasMsVmZ5GQeX7E-

z32pvsEP7mx1d/view?fbclid=IwAR0ooPAIq33VyVuNoEtXb-l5J72CcjlAi3QYW7pqlzYQDkrDvcoHj0eQmlI 

https://drive.google.com/file/d/1Xx_HasMsVmZ5GQeX7E-z32pvsEP7mx1d/view?fbclid=IwAR0ooPAIq33VyVuNoEtXb-l5J72CcjlAi3QYW7pqlzYQDkrDvcoHj0eQmlI
https://drive.google.com/file/d/1Xx_HasMsVmZ5GQeX7E-z32pvsEP7mx1d/view?fbclid=IwAR0ooPAIq33VyVuNoEtXb-l5J72CcjlAi3QYW7pqlzYQDkrDvcoHj0eQmlI
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МЕДИЙНА ГАЛЕРИЯ 

Изображение 1* 

Добавете тук снимка на целия екип. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 

 

Изображение 2* 

Добавете тук снимка/изображение на СТЕНАТА ASOC. Изображението трябва да бъде във формат .jpg 

(максимум 1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 
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Изображение 3* 

Добавете тук снимка на ПОСЕЩЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ. Изображението трябва да бъде във 

формат .jpg (максимум 1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 

 

Снимка 4* 

Добавете тук снимка от направените интервюта. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 

1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 
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2 – ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Заглавие на заключителното събитие за представяне на вашето проучване 

Напишете тук заглавието на вашето заключително събитие. Изберете завладяващо заглавие, което може 

ефективно да обобщи резултатите от вашето проучване! 

Деинституционализацията в България един успушен проект.  

 

Кратко описание на заключителното събитие за представянето 

Напишете кратко описание на заключителното събитие, което възнамерявате да организирате, като използвате 

МАКСИМУМ 400 СИМВОЛА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАЗНИТЕ ИНТЕРВАЛИ. 

На 24.06. 2020 г. в залата на Об. Съвет беше проведено заключително събитие за представяне на 

проекта, на което участваха всички заинтересовани страни в процеда на 

деинституционализация за представяне на изработения продукт, на видинския участник в 

международния проект „Детективи на европейски проекти“  - 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“. В 

него се включиха представители на Община Видин, РУО-Видин, отдел „Закрила на детето“, 

директорът на ГПЧЕ-Видин и неправителствени организации – доставчици на социални 

услуги.Двама от детективите представиха, резултатите от поректа, споделиха впечатления как парите 

от ЕС защитават уязвимите деца в нашата общност и представиха че са научили, че всеки от нас има 

отговорнст към нещат да правим анализ, интервюираме, пишем статия, планираме.  

 

 

 

Вид на заключителното събитие за представянето 

Отбележете избрания вид на събитието: 

o Вътрешна презентация във вашето учебно заведение (само пред класовете в училището) 

o Презентация във вашето учебно заведение с присъствието на други външни класове/училища 

o Презентация в друго учебно заведение (организирана и с други училища на ASOC на територията) 

o Презентация пред други органи и служби на местната администрация  
Забележка: Само един отговор 
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Брой на ангажираните лица 

Посочете тук броя на хората, които предвиждате да ангажирате. Броят включва всички участници (обучаващи 

се, преподаватели, родители, институции, издателства, асоциации, организатори, поканени гости) 

o До 30 

X от 30 до 50 

o от 50 до 100 

o над 100 
Забележка: Само един отговор 

 

Вид на поканените гости 

X Експерт по избраната тема 

❏ Експерт по отворени данни 

❏ Представител на Europe Direct 

X Институционален представител 

X Представители на местната преса 

❏ Родители 

❏ Други класове от вашето учебно заведение 

X Друго (ПОЯСНЕТЕ) 

Представители на Бенефициента- община Видин,  Отдел Закрила на детето, Доставчика на социални 

услуги и Неправителствена организация, която предоставя услуги в общността и работи с деца и с 

хора с увреждания.  

Забележка: Повече от един отговор 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО 

 

Регион 

Видин 

Област 

Видин 

Община 

Видин 

Адрес 
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Пл.” Бдинци 2 ”, Залата на Общински Съвет- Видин 

Пощенски код 

3700 

Място 

(напр. сградата на общината, името на учебното заведение, друга обществена сграда и др.) 

Видин 

 

Дата 

(ДД/MM/ГГГГ) 

На 24.06. 2020 г.  

 

Час 

(Напр. 09:00 - 13:00 ч.) 

10:30-12:00 часа 

 
 
 

Линк 

Посочете тук линка (URL) към уебстраница или страница в социалните мрежи, където е публикувана 

информацията за представяне на събитието. 

https://www.eufunds.bg/bg/node/4965 

 
 
 

Плакат на организираното събитие 

Прикачете плаката на събитието. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 

ПРИКАЧЕТЕ ФАЙЛ 

https://www.eufunds.bg/bg/node/4965
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ЗАБЕЛЕЖКА: Отбелязаните със звезда (*) полета са задължителни 


