1. Социална подкрепа и въвличане в общността
Изследванията показват, че децата и младежите от алтернативна грижа нямат толкова
социална подкрепа и активно участие в общността колкото връстниците им, които не са в
алтернативна грижа. Информацията в този раздел ще ви помогне да информирате младежите
за:
1. Подкрепа, на която младежите от алтернативна грижа имат право, например: консултации,
насоки, подкрепа на младежки групи и адреси и уеб страници на организации, които
предоставят такъв вид подкрепа;
2. Доброволчество - местни, национални, транснационални адреси и уеб страници на
организации, които се занимават с доброволчество;
3. Свободно време - адреси и уеб страници на организации, с които напускащите могат да се
свържат.
Подкрепа

Доброволчество

Свободно време

Български червен кръст - Шумен
http://shumenredcross.blogspot.com/
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2. Образование
Децата и младежите от алтернативна грижа следва да бъдат по-видими в образователната
система като отделна група дори от началното училище и със сигурност в областта на висшето
образование, но не по посока на стигматизиране и разделяне. Следва да се признаят техните
индивидуални потребности и те трябва да получат подходяща подкрепа за преодоляване на
специфични неблагоприятни житейски обстоятелства. Информацията в този раздел ще ви
помогне да информирате младежите за:
1. Уеб страници и адреси на организации с информация за вечерно училище,
преквалификация, неформално образование и висше образование;
2. Списък на адресите и уеб страниците на организацията, които предоставят
професионално ориентиране;
3. Уеб страници и адреси на организации, които предоставят стипендии за младежи от
алтернативни грижи.
Възможности за образование
Професионално напътствие
Регионално управление на
образованието - Шумен

Възможности за стипендии

http://ruo-shumen.org/
Шуменски университет, център
за продължаващо образование
http://shu.bg/nauchni-zvena/cpo
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3. Заетост

Младежите в алтернативна грижа са идентифицирани като група, изложена на риск от
социално изключване в различни сегменти от живота и особено по отношение на заетостта.
Пречките, пред които те трябва да се изправят в процеса на търсене на работа, са свързани с
тяхното неадекватно ниво на познания, вследствие на несъответствието между
образователните програми и нуждите на пазара на труда и ниското и неконкурентно ниво на
образование. Информацията в този раздел ще ви помогне да информирате младежите за:
1. Адреси и уеб страници на организации с информация за правата и задълженията на
безработните младежи от алтернативна грижа;
2. Адреси и уеб страници на организации, които осигуряват обучение за подготовка за
търсене на работа.
Информация за правата и задълженията на незаетия младеж от алтернативна
грижа

Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта
https://www.az.government.bg/
Бюро по труда - Шумен
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0
%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD478896285653710/
Email: dbt314@mbox.contact.bg
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4. Финансови възможности

Развитието на финансовите умения е важно за всички млади хора. Това е особено важно за
младежите в неравностойно положение, които могат да имат ограничени ресурси и достъп до
финансово образование и услуги. Информацията в този раздел ще ви помогне да информирате
младежите за организации, които провеждат обучение по управление и консултиране на
личните финанси.
Регионална
дирекция
за
социално
подпомагане - Шумен
http://ifrbg.com/details/company/1643
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5. Жилищно настаняване
За младите хора, които трябва да напуснат алтернативна грижа и да започнат самостоятелен
живот, има много нови и често обезкуражаващи преживявания. Те трябва да се изправят пред
много предизвикателства и едно важно от най-важните и изискващи внимание
предизвикателства е намирането на жилища на достъпни цени. Информацията в този раздел
ще ви помогне да информирате младежите за:
- младежки общежития;
- студентски общежития;
- приюти за бездомни хора;
- отдаване под наем на къща или стая.
Младежко
общежития

Студентски общежития

Места
настаняване
бездомни

Наблюдавано

Студентско общежите - гр. Шумен

Център за

за
на

Наемане на дом

жилище гр.
Шумен

http://shu.bg/studenti/jivot/kampus

временно
настаняване - гр.
Шумен - Адрес:

гр. Шумен, ул.
“Шуменска
комуна” № 22
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6. Лична информация
Повечето от младежите имат свои документи за самоличност, защото родителите им са им
помогнали да ги получат. Младежите от алтернативна грижа често трябва да започнат да
живеят сами по-рано от своите връстници и без подкрепа от страна на семейството или други
възрастни. Те трябва да знаят законовите си задължения. Информацията в този раздел ще ви
помогне да информирате младежите за документите за самоличност, които те трябва да имат,
както и адресите и уеб страниците на институциите къде да ги получат.
Необходими документи
1. Заявление по образец
2. Удостоверение за раждане, и други
официални документи потвърждаващи
данните от заявлението(документ по
гражданско състояние).
3. Снимки по образец (отговарящи
на изискванията)
4. Документ за платена държавна такса

Институции, които ги издават
Дирекция
Български
документи
самоличност - гр. Шумен
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7. Здравеопазване
Младежите в алтернативна грижа се сблъскват с медицински проблеми и психични проблеми
доста по-често в сравнение с другите деца, често като следствие от обстоятелствата, които са
довели до тяхното отстраняване от дома и понякога се изострят от опита им в алтернативна
грижа. Информацията в този раздел ще ви помогне да информирате младежите за получаване
на подходящо здравеопазване:
1. Здравно осигуряване - къде и как да го получите (уеб страници с информация и
адреси);
2. Задължителни лекари и начини за кандидатстване (семеен лекар, гинеколог) полезни уеб страници;
3. Как и къде да потърсите помощ в случай на пристрастяване, проблеми с психичното
здраве, спешни здравни проблеми - полезни уеб страници.
Здравни осигуровки
Национална
агенция
по
пригодите
https://nap.bg/page?id=400

Задължителен лекар
Личен лекар
РЗОК - ШУМЕН
e-mail: shumen@nhif.bg

Специфични проблеми
Пристрастявания
Общински здравен център Шумен
http://www.ozc-shumen.org/
Ментални
здравословни
проблеми
Спешни случаи

Полезни ресурси за професионалисти:

Български език

Английски език

8. Личностно развитие
Всички ние имаме нужда да се възприемаме като компетентни и автономни. Младежите от
алтернативна грижа имат повече предизвикателства при постигането на тези цели поради
житейските си обстоятелства. Информацията в този раздел ще ви помогне да информирате
младежите за възможностите за подобряване на тяхното личностно развитие.

Решаване
проблеми

на

Любовни
взаимоотношения

Семейни
взаимоотношения
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Семейно планиране

9. Младежи с увреждания – допълнителни права
Младежите с увреждания са особено уязвими групи, изложени на голям риск от социална
изолация и се нуждаят от допълнителна подкрепа в процеса на достигане на независим живот.
Информацията в този раздел ще ви помогне да информирате тези младежи за конкретни права
и подкрепа, на които те имат право:
1. Пазар на труда - уеб страници и адреси, които подпомагат младежите с увреждания в
търсенето на работа
2. Образование - уеб страници и адреси, които подпомагат младежите с увреждания в
образованието
3. Социално осигуряване - уеб страници и адреси, които предоставят подкрепа на
младежите с увреждания за получаване на техните социални права

Паза
р на
труд
а

Образован
ие

Социална подкрепа

Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Слънчев лъч“ https://www.facebook.com/dcdvhu.shumen/
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни
увреждания
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%A1%D0%A0%D0%98%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%81%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D1%8F-%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-245885852132503/
Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически
увреждания
Център за социална рехабилитация и интеграция
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10. Млади майки
Някои изследвания са показали, че младежите в алтернативна грижа възприемат, че
момичетата са изложени на по-голям риск след излизане от алтернативна грижа поради поранното прекъсване на образованието / обучението, бързо забременяване и често те са

самотни майки. Информацията в този раздел ще ви помогне да информирате младите майки и
млади бременни жени за организации, които биха могли да им помогнат.
Настаняване
Звено майка и бебе към
КСУДС Шумен

Психологическа подкрепа
Звено майка и бебе към
КСУДС Шумен

Медицинска помощ
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