
 

Проектът „Работилница за взаимопомощ“ се финансира в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г. 

РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ 

ПРОГРАМА  
  14.11 – 16.11.2014 
 Хотел Св. Елена, к.к. Св. Константин и Елена (до Варна)  
 
 
14.11.2014 (Петък) 
 

10:00 – 19:00 Настаняване 

18:00 – 20:00  Вечеря 

 
 
15.11.2014 (Събота) 
 

08:00 – 09:00 Закуска 

09:00 – 09:15 Регистрация на участниците 

09:15 – 09:30  Откриване 
Реч за откриване ще държи Славея Костадинова – председател на УС на 
сдружение СБХБ 

09:30 – 10:45 Достъп до здравни услуги 
Достъп до здравни услуги в България и Европа, възможности за финансиране 
на лечение чрез НЗОК и ЦФЛД, организиране на дарителски кампании. 
Водещ обучението: Десислава Хурмузова, „Спаси, дари на ...“ 

10:45 – 11:15 Кафе пауза 
В ресторанта на хотела 

11:15 – 12:30 Достъп до социални услуги 
Обхват на социалните услуги към децата и семействата със спина 
бифида и/или хидроцефалия в България, оформяне и подаване на 
документи, преодоляване на бариери при социланото включване. 
Водещ обучението: Ваня Добрева, Асоциация „Хипофиза“ 

12:30 – 13:30 Обяд 

13:30 – 14:30 Психология на родителството 
Техники за насърчаване общуването в семейството, споделянето на 
отговорности и задължения от двамата родители, стимулиране 
активната роля на бащите; 
Водещ обучението: Севджихан Еюбова, Клиничен псохолог МБАЛ-Шумен 



 

Проектът „Работилница за взаимопомощ“ се финансира в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г. 

14:30 – 15:30 Подкрепящи родители 
Техники за предоставяне на подкрепа и разпространение на знания сред 
нови родители 
Водещ обучението: Севджихан Еюбова, Клиничен псохолог МБАЛ-Шумен 

15:30 – 16:00 Кафе пауза 
В ресторанта на хотела 

16:00 – 17:30 Поощряване на доброволчеството 
Насърчаване родителите с опит да подкрепят нови семейства и да действат 
като доброволци за общността. 
Водещ обучението: Славея Костадинова, Спина бифида и хидроцефалия-
България 

17:30 – 18:00 Финално обобщение и връчване на сертификати на участниците 

18:00 – 20:00 Вечеря 

 
16.11.2014 (Неделя) 
 

08:00 – 10:00 Закуска 

10:00 – 12:00  Заснемане на послания до нови родители и родители с по-малко опит  
Снимките се осъществяват по предварителен график. 

12:00 – 14:00 Обяд 

14:00 – 16:00 Напускане на хотела и отпътуване 

 

 


