Отчет за дейността на
Сдружение „Няма невъзможни неща“ – Варна
за 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА Сдружение „НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА“
За 2015 година
Сдружението с нестопанска цел е регистрирано през 2010 г. във Варна с ф.д.
122/2010 на Варненски окръжен съд, с наименование „Радост“. Сдружението е
регистрирано в обществена полза. Вписано е в Централния регистър на
юридическите
лица
с
нестопанска
цел
за
осъществяване
на
общественополезна дейност с Удостоверение 010/18.03.2011 под номер
20110318010.
През 2015 г. Сдружението е обновено – някои членове-учредители прекратиха
своето членство и бяха приети нови членове. Наименованието на Сдружението
е сменено – новото име е „Няма невъзможни неща“.
Членовете на Сдружение „Няма невъзможни неща“ са 9 човека – една част са с
опит в социални и образователни дейности за деца и възрастни с увреждания,
друга част са с опитни предприемачи със социални каузи. Председател на
Сдружението е Диана Настева.
Сдружението е регистрирано в АСП като доставчик на социални услуги:
притежава удостоверения за
o Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни
хора – 1177-04/12,10,2012
o Бюро за социални услуги – 1177-01/12,10,2012
o Домашен помощник за възрастни хора – 1177-03/12,10,2012
o Социален асистент за възрастни хора – 1177-02/12,10,2012
o Мобилен център за работа с деца - 1177-05/17,01,2014
Удостоверенията от АСП са преиздадени на 14.10.2015 с новото наименование.
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Сдружението е регистрирано в ДАЗД като доставчик на социални услуги за
деца: притежава удостоверения за
o Мобилен център за работа с деца – 0839/16,10,2013
Удостоверението от ДАЗД е преиздадено с новото наименование.

ЦЕЛИ
 Подобряване възможностите за интеграция и качеството на живот на
лицата в неравностойно положение и техните семейства
 Анализ на потребностите на лица в неравностойно положение и техните
семейства
 Запознаване на обществото и държавните органи с проблемите на тези
лица в неравностойно положение и техните семейства
 Сътрудничество със сходни цели организации и лица в страната и
чужбина, включително обмяна на опит
 Изграждане на центрове за лица в неравностойно положение

ФОКУС
От създаването си Сдружението е избрало своята основна ЦЕЛЕВА ГРУПА =
лицата в неравностойно положение, които подкрепя са: младежи с
увреждания/затруднения - хиперактивност, аутизъм, изоставане в развитието,
комуникативни и поведенчески затруднения, физически и сензорни увреждания;
През 2015 година Сдружението продължава досегашната си работа в подкрепа
на:
- трудовата заетост на младежи със затруднения
- социално предприятие
- подкрепа на семейства с деца/младежи със затруднения
От 2015 година Сдружението осъществява и развитие на младежки дейности.
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1. Нестопанска дейност през 2015 г.
1.1. „Център за социална рехабилитация и трудова реализация на

младежи с увреждания“ (Младежки тренинг център, Клуб „Хвърчило“)

 Проведохме обучителни занимания с 4ма младежи от Варна с различни
увреждания/затруднения – с цел повишаване уменията на младежите за
самостоятелен живот, развиване умения за общуване, изграждане на
трудови навици, дейности за свободното време.
Дейността се осъществи с екип от 1 социален работник, 1 педагог, 2ма
асистенти и с участието на младежи-доброволци.
Финансирането бе от собствени средства на Сдружението.

 4-мата младежи със затруднения бяха включени в реализацията на
проект
на
Сдружението:
Младежка
инициатива
„Социално
предприемачество“, финансирана от Община Варна. Проектът бе
насочен към младежи – в продължение на 3 месеца през лятото
проведохме групови занятия с младежи от 4 района на Варна – на
открито във всеки квартал. Запознахме младежите (ученици) с темите
Предприемачество, Социално предприемачество, мотивирахме ги да са
инициативни и предприемчиви. Запознахме ги с възможностите за
участие в младежки инициативи, свързани с Титлата „Варна –
Европейска младежка столица 2017“. Заедно с 4-мата младежи от
Тренинг центъра ни младежите измислиха и изработиха дъговидни пейки
за групови занятия и забавления.
Проведено бе масово младежко забавление на открито на тема
„Предприемачество“ и изложение на няколко социални предприятия от Варна.
Гражданите на Варна бяха запознати със същността и целите на Социалното
предприемачество.
 4мата младежи бяха включени и в други инициативи – 2 екскурзии на
БЧК, Европейски ден на младежта, Младежки фестивал FUNCITY и др.
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1.2.

„Бюро за социални услуги“

Социален работник на Сдружението е провел консултиране и информиране на
3 потребители (младежи с увреждания от Варна и родители на ученици със
затруднения) – възможности за обучение, новости от „Социално подпомагане“,
препоръка за ползване на социални услуги и др.
Финансирането бе от собствени средства на Сдружението.
1.3. „Домашен помощник за възрастни хора“
Предоставили сме услугата на 1 потребител.
Финансирането бе от собствени средства на Сдружението.
1.4. „Социален асистент за възрастни хора“
Предоставили сме услугата „Трудов асистент“ на 1 потребител.
Финансирането бе от собствени средства на Сдружението.
1.5. „Мобилен център за работа с деца“
Екипът - психолог и двама социални работници консултираха 5 деца със
затруднения и техните семейства. Проведохме индивидуални и групови
занятия.
Финансирането бе осигурено чрез проект „Семейно-ориентиран подход при
работа с деца в риск – информиране и подкрепа на родителите по пътя на
семейството в подкрепата и грижите за детето в риск” към Фондация Карин дом
- Варна.
Ползи за Родителите:
- намалиха напрежението си по отношение трудностите и „различността“ в
развитието на децата
- самотните родители намалиха страха/притеснението си за това дали ще
се справят сами занапред
- двойките подобриха сплотеността си
- информираха се/научиха – за състоянието на децата им, за необходими
и неефективни методи за справяне, какви специалисти да търсят, как да
изберат училище за детето, какви документа да подготвят и др.
- преодоляха вътрешните бариери да търсят и получават помощ
- започнаха да използват своите вътрешни ресурси и силни страни, да
използват ресурсите на семейството и широкия семеен кръг
- изградиха партньорски взаимоотношения с екипа ни
- започнаха да изграждат адекватно поведение и отношение към детето у
дома и навън
- решиха да полагат повече усилия в грижите за детето си
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- следват програма/правила за справяне у дома и навън
Ползи за децата :
- усетиха подобрение в отношението на възрастните/роднините към тях
- част от тях имат „програма“ и спазват повече правила всеки ден
1.6.

Дарения

 Продължихме
да
провеждаме
дарителска
кампания
„НОВИ
ВЪЗМОЖНОСТИ“ в подкрепа на трудовата заетост на младежите със
затруднения.
 Бяхме избрани от Обществен дарителски фонд „За Варна“ (заедно с още
3 други каузи) за включване в онлайн платформа за набиране на дарения
(на принципа “crowd funding”). Платформата бе направена, предстои да
започнем реклама, за да събираме дарения.
2. Стопанска дейност през 2015 г.
Проведено бе 3-месечно обучение по компютърна грамотност на лица от ЦСРИ
„Чайка“, техническа поддръжка на компютърната техника (9 месеца), софтуерна
услуга. Бяха изработени няколко презентации за фирми-клиенти.
Екип по изпълнение: 2ма компютърни специалисти, Обучител и Рекламен
специалист.
3. Социално предприятие „Равен старт“ през 2015 г.
Стартирахме социалното предприятие в началото на 2013 година – създаваме
работа за младежи със затруднения – в два отдела „Компютърни и офис
услуги“ и „Озеленяване“. Подготвена бе стратегия за бизнес-начинание:
„Младежки доброволчески комплекс“
- Целта ни е да създадем
доброволчески комплекс сред природата в близост до Варна, където групи от
ученици и младежи да посещават тренинги и лагери, за да общуват, да се
обучават в доброволчество, да спортуват, да придобиват умения за труд за
самостоятелен живот. Част от тренингите предвиждат съвместни дейности на
младежи с техни връстници с увреждания.
През 2015 г. дейността на социалното предприятие бе в организационна фазa –
концентрирахме се в търсене на основно финансиране за дейността. Докато
постигнем това, продължихме с намиране на пригодни и мотивирани хора за
бъдещия екип, търсене на партньори, подобряване на стратегията за развитие.
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4. Екипът на Сдружението участва в обучения:
 Обучение на НПО за прилагане на ефективни механизми за набиране на
средства от дарители – проведено от Обществен дарителски фонд „За
Варна“ – февруари 2015
 Обучение

„РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - ОП „РЧР“ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 И ПРОГРАМИ,
УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ” – НАСО – март 2015

 „Семейно-ориентиран подход в работата с деца и семейства. Опитът на
Карин Дом“ – 2-ма социални работници – проведено от Фондация „Карин
дом“ – май-юни 2015
 Семинар „Ранно детско образование“ – Стокхолм – февруари 2015
 И други семинари и конференции
5. Други дейности през 2015 г.
 Сдружението стана едно от НПО-тата – учредители на Сдружение „Варна
– Европейска младежка столица 2017“. Сдружението бе активен участник
в общинското планиране на бъдещи събития за младежите на Варна.

Председател: /п/
Диана Настева
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