Отчет за дейността на
Сдружение „Няма невъзможни неща“ – Варна
за 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА Сдружение „НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА“
За 2016 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.
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; 14.10.2015
o Бюро за социални услуги – 1177-01/12,10,2012; 14.10.2015
o Домашен помощник за възрастни хора – 1177-03/12,10,2012;
14.10.2015
o Социален асистент за възрастни хора – 1177-02/12,10,2012;
14.10.2015
o Мобилен център за работа с деца - 1177-05/17,01,2014; 14.10.2015;
01177-0006/13.12.2016
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;
1122/7.12.2016
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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 2016 година Сдружението продължава досегашната си работа в подкрепа
на:
- Интеграция, развитие и трудовата заетост на младежи със затруднения
- социално предприятие
- подкрепа на семейства с деца/младежи със затруднения
- развитие на младежки дейности.
1. Реализирани дейности през 2016 г.

1.1. „Център за социална рехабилитация и трудова реализация на

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

 Проведохме 25 обучителни занимания с 5ма младежи от Варна с
различни увреждания/затруднения – с цел повишаване уменията на
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младежите за самостоятелен живот, развиване умения за общуване,
изграждане на трудови навици, дейности за свободното време.
 Трудова адаптация на младеж със затруднения, назначен при друг
работодател
 Обучения и психологическо консултиране
Дейността се осъществи с екип от 2ма социални работници, 1 психолог/педагог,
2ма асистенти и с участието на 15 младежи-доброволци.
Финансиране на дейността: от събрани такси, доброволен труд и собствени
средства на Сдружението.
1.2.

„Бюро за социални услуги“

Социален работник на Сдружението е провел консултиране и информиране на
1 семейство с дете 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“
 „Трудов асистент“ на 1 работещ потребител
 „Социален асистент“ на 3 деца.
Финансирането бе чрез Програма „Обучение и заетост“ на Агенция по заетостта
и от собствени средства на Сдружението.
1.5. „Мобилен център за работа с деца“
Екипът - психолог и двама социални работници консултираха 4 деца със
затруднения и техните семейства. Проведохме индивидуални и групови
занятия.
2. Социално предприятие „Равен старт“ през 2016 г.
Социалното предприятие стартира чрез назначаване на Изпълнител и Общ
работник по програма „Обучение и заетост“ на Агенция по заетостта. През
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първите три месеца (окт-дек) се изпълняваха поръчки без заплащане с цел да
се покаже какво може екипът, как се справя. Работниците извършваха –
боядисване, измазване, разчистване, подреждане, дребни ремонти и др.
помощни дейности. Реализирани бяха няколко репортажи и интервюта в
медиите с цел информиране и презентиране.

3. Дарения
Продължихме да провеждаме дарителска кампания „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ в
подкрепа на трудовата заетост на младежите със затруднения.

4. Екипът на Сдружението участва в обучения:
 Национален форум/изложение „Социални услуги, заетост и развитие“ юни 2016
 Датски горски училища – септ.2016
 Академия за социални предприемачи – окт. 2016
 Помагащи технологии за комуникация чрез поглед – дек. 2016
 И други семинари и конференции
5. Други дейности през 2016 г.
Като един от учредителите на Сдружение „Варна – Европейска младежка
столица 2017“. Сдружението ни бе активен участник в общинското планиране
на бъдещи събития за младежите на Варна.

Отчетът е изготвен от УС на Сдружението.

Председател: /п/
Диана Настева
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