
Възстановителен център за 

деца с онкохематологични 

заболявания
Септември 2020 - Септември 2021



Реалността
● Всяка година в България между 150 и 200 деца на възраст от 0

до 18г. се разболяват от рак.

● Лечението е тежко и може да продължи от 6 месеца до 2

години, а при някои деца - и цял живот.

● Спецификата на лечението води до социална изолация на

децата и младежите.

● Шансът за постигане на пълно възстановяване е съпроводен от

нуждата за полагане на адекватни и навременни грижи за

предотвратяване на социалните рискове, които болестта и

лечението носят.
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“ Ако всичко на света е 

безсмислено, какво ни пречи 

да измислим някакъв смисъл? 

Ти все ще стигнеш някъде. 

Трябва само да вървиш 

достатъчно дълго…

Алиса
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Нашето дълго
са тези 10 години, в които събирахме съмишленици,

идеи, средства и приятели, за да създадем

прекрасния възстановителен център, който отвори

врати на 14 септември 2020г.
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Нужната подкрепа
Престоят и всички услуги, които се предоставят в центъра, са напълно

безплатни за децата и техните семейства благодарение на изпълнение на

Договор № 101/28.07.2020г. във връзка с Договор за безвъзмездна

финансова помощ № ДБФП-№Д03-15/12.06.2020г. по проект №BGLD-1.004-

0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“ по

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено

включване на уязвими групи“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021г. с

бенефициент Община Костинброд.
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Нашата рамка
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1
Стратегия

Какво целим?

Методология

Как ще го постигнем?

Програми за 

работа

С кого, как и кога ще 

работим?
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Нашата стратегия
Какво целим?



Нашата
стратегия
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Да работим за 

социалната 

адаптация на 

децата с 

онкохематологични 

заболявания по 

време на лечението 

и след това

Да осигурим 

подкрепа на децата с 

онкохематологични 

заболявания и 

техните семейства за 

преодоляване на 

емоционалните 

последствия от 

болестта

Да подкрепим 

успешната 

ресоциализаци

я и 

реинтеграция 

на децата и 

техните 

семейства

Да подкрепим всяко 

дете с 

онкохематологично 

заболяване и 

неговото семейство

Да защитим 

правата на децата 

с 

онкохематологични 

заболявания



Нашата методология
Как ще го постигнем?

Със социална услуга, насочена към социална адаптация, подкрепа за

реинтегриране в общността и развитие на социални умения у деца с

онкохематологични заболявания и техните близки в среда, близка до

семейната.



Области на подкрепа
Диагнозата

Превъзмогване на стреса от 

поставената диагноза, по-

лесно преодоляване на 

изолацията по време на 

продължителното и тежко 

лечение.

Реадаптацията

Подкрепа след приключване 

на лечението, когато децата 

и техните семейства са 

изправени пред нови 

предизвикателства.

10

Цялото семейство

Работа с всяко дете, неговите 

родители, братя, сестри и 

други близки от семейството. 

Дневна грижа

Предоставяне на дневна

грижа и осигуряване на

условия за равен достъп на

всяко дете до цялостната

мрежа от изброени услуги.

Терапия

Индивидуална и/или групова

терапевтична подкрепа на

семействата и децата за

преодоляване на

психологическите последици

от болестта.

Конкретни дейности

Психологическа, арт-

терапевтична, 

трудотерапевтична подкрепа, 

развиване на социални 

умения, спорт и 

разтоварване.



Целеви групи
Деца и младежи

Деца и младежи от 0 до 

25г. преминали активно 

онкохематологично 

лечение.

Семейства

Семейства на деца с 

онкохематологични 

заболявания.

Братя и сестри

Братя и сестри на деца с 

онкохематологични 

заболявания. 
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Деца и младежи с 

вродени заболявания

Деца и младежи с вродени 

или придобити 

хематологични 

заболявания до 25г. 

Семейства загубили 

дете

Семейства загубили дете с 

диагноза с рак.



Защо?
● От основно значение е подкрепата на родителите в психологически и социален аспект.

След приемането на болестта като част от живота на семейството, родителите инвестират

цялата си енергия в борба със симптома. В процеса на емоционална и психологическа

подкрепа е важно те да могат да снемат родителския страх, да дадат възможност на себе си и

на детето си да задоволят лични потребности. Да се замени нездравата симбиоза с

естествената за възрастта на детето самостоятелност.

● Братята и сестрите на деца с онкохематологични заболявания – при тази група се

наблюдават трайни емоционални последици, свързани с емоционални блокажи, завишено

чувство на вина, гняв, срам. Необходима е активна работа с братята и сестрите, които са

пряко засегнати от случващото се в семейството. Тези деца имат нужда от активна

индивидуална и/или групова психологична и психотерапевтична подкрепа, арт-терапия,

социална подкрепа, трудова и рекреационна терапия.

● Семействата загубили дете получават специално внимание, защото преминават през най-

травматичното преживяване за един човек и имат нужда от подкрепа в процеса на

скърбене и траур.
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Нашите програми
С кого, как и кога ще работим?

С деца и младежи с онкохематологични заболявания от цялата

страна, на възраст от 0 до 25 години и техните

родители/настойници/близки.

Престоят и услугите в центъра са напълно безплатни за всички

потребители.



Програми
Деца

Програма за работа с деца 

с онкохематологични 

заболявания. 

Семейства

Програма за работа със 

семейства на деца с 

онкохематологични 

заболявания. 

Братя и сестри

Програма за работа с 

братя и сестри на дете с 

онкохематологично 

заболяване. 
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Тийнейджъри

Програма за работа с 

тийнейджъри с 

онкохематологични 

заболявания. 

Семейства загубили 

дете

Програма за работа със 

семейства загубили дете с 

онкохематологично 

заболяване.



Дейности
Психологическа 

подкрепа

Индивидуална и групова 

психологическа подкрепа.

Арт-терапия

Творчески и готварски 

ателиета, музикални и 

танцови вечери.

Психотерапия

Позитивна психотерапия, 

приказкотерапия, 

логотерапия.
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Трудотерапия

Терапевтично полагане на 

труд в помощното 

стопанство към центъра.

Рекреационна 

терапия

Басейн, спортни площадки, 

разходки и игри на открито, 

велопреходи.



Капацитет
7 къщички, 40 места за спане

Закуска, обяд и вечеря, приготвени на 

място.

Топли, студени напитки и леки закуски 

през целия ден.

Срок за ползване - от 3 до 7 дни.
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Добри практики
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Арт ателиета 
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В рисунки, апликации, 

колажи, декупажи 

разрушаваме и 

пресъздаваме реалността, 

докато я направим това, 

което искаме. Финалният 

продукт носи 

удоволетворение и е нов 

израз на техния вътрешен 

свят.



Групова 
психотерапия 
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Работата в група е най-

бързият начин да откриеш, 

разбереш и свържеш със 

себе си чрез другите, което 

носи своя терапевтичен 

ефект. Ползваме 

проективни карти, 

приказкотерапия и други 

техники.



Разходки на 
открито 
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Кислород, витамин D, 

движение, общуване и 

игра. В допълнение към 

другите занимания в 

центъра, разходките на 

открито станаха 

неизменна част от 

програмата на 

потребителите.



Игри в басейна 
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Организиран турнир по 

водна топка или свободна 

игра в басейна също 

станаха основна част от 

дейностите. Всички се 

наслаждават на играта в 

затоплената вода, без 

значениние от сезона.



Игри на открито 
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Играта е най-естественият 

начин за свързване с 

другите и развиване на 

личността. Нещо повече, 

общуването носи щастие. В 

комбинация с 

удовлетвореността от 

победата, всеки участник си 

тръгва с надежда, вяра и 

ентусиазъм. Вижда се по 

усмивките на лицата..



Игри на закрито
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Оборудването в центъра 

позволява достатъчно 

разнообразни игри и на 

закрито. Дали ще са под 

формата на самостоятелни 

дейности, групови игри или 

състезания-турнири, децата 

ги търсят и им се 

наслаждават.



Кулинарни 
академии 
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Моментът, в който за първи път 

сам си омесваш тесто за пица, 

подреждаш гарнитурата, изчакваш 

да се изпече, а после нарязваш и 

изяждаш, оставя в теб усещането, 

че можеш да се справиш с всичко. 

И най-вече - на финала ще ти е 

вкусно. Повторихме същото с 

мъфини и бисквити. Ефектът 

всеки път беше максимално 

удовлетворение.



Велопреходи
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Велопреходите станаха любима 

част от дейностите в центъра. И 

децата, и родителите се включват 

с голямо желание. Красивата

околност разкрива чудесни гледки, 

а насладата от раздвижването 

прави обяда още по-вкусен.



Йога на смеха 
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Специалните техники в йога на 

смеха предизвикват тялото ни да 

отделя същите хормони, които 

отделяме, когато се смеем на виц, 

смешен филм или комична 

ситуация от ежедневието. Смехът 

освобождава ендорфини и 

хормоните на щастието - допамин и 

серотонин. Освен това потиска 

хормоните на стреса, като кортизол.



Трудотерапия 
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Понякога вместо да мислиш е по-

добре да правиш. Колкото повече 

правиш, толкова по-мотивиран си 

да случваш живота си. Трудът 

разсейва от тежки мисли и 

трудности в ежедневието. В 

помощното ни стопанство 

потребителите могат да заровят 

ръце в пръстта и да преживеят 

себе си като създатели на нов 

живот.



Разходка с 
лодка 
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Едно от големите предимства на 

центъра е, че се намира близо до 

язовир. Разполагаме със 

собствени лодки и се възползваме 

от това. Разходката по вода под 

слънчевите лъчи и гледките 

наоколо презареждат всички  с 

положителни емоции и нови сили.



Музикални и 
филмови 
вечери 
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След богататa програма и 

приятната умора от деня, гостите 

често се наслаждават на хубав 

филм, който гледат заедно, както 

и на музикална програма с много 

танци. Това носи завършено 

усещане за един наистина 

пълноценен ден, пълен с 

положителни преживявания.



РЕКС 
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Отговорен стопанин на двора, 

но всъщност палав и игрив, 

Рекс се превърна в добър и 

гальовен приятел на всички деца. 

Запознайте се с нашето 

терапевтично куче!



100%
удовлетвореност в попълнените анкети!

15
тийнейджъри
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3
семейства загубили дете

32
семейства

21
братя и сестри
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Какво най много ви хареса?

Има ли нещо, което бихте променили?

“Мога да прекарам едно прекрасно и спокойно 

време с децата и съпруга далеч от света.”

“Да се преместя да живея при вас. :)”

“Игрите, разходките, басейна и всичко!”

“Къщичките, басейна, храната! Всичко е 

невероятно.”

“Най-много ми хареса, че е помислено за всички 

нужди на децата и родителите.”

“Спокойствието, което всички наоколо създават. 

Невероятна атмосфера!”

“Топлото и мило отношение на персонала към 

нас. Всичко е чудесно!!”
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През м. март 2021г. проектът за изграждане 

на Възстановителен център за деца с 

онкохематологични заболявания получи 

почетна награда – кристален плакет. 

Проектът бе отличен в категория "Успешен 

стартъп” на церемонията по раздаване на 

наградите “Инвеститор на годината“ 2020 на 

Българската агенция за инвестиции.

Инвеститор на

годината
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Благодарим!
Имате ли въпроси?
center.decaohz@gmail.com
facebook.com/center.decaohz
instagram.com/center.decaohz
childrenscancercenterbg.org

mailto:center.decaohz@gmail.com


Продължаваме 

напред
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