УНИЦЕФ откри Малка къща в
с. Гложене за младежите от
с. Могилино
„Малката къща” е център за настаняване от семеен тип с
алтернативна социална услуга в общността, в която малка
група деца живеят в среда близка до домашната - те ходят на
училище, имат съседи, играят и се срещат с приятели в
квартала. Детето и неговите потребности са в центъра на
живота в Малката къща. Всяко дете, което живее там е
уникално и неповторимо и ще му се предоставят найблагоприятните възможности за развитие.
В тетевенското село Гложене на 14 май 2010 г. откриха Малка
къща за децата от Могилино. На официалната церемония
присъстваха : доц. д-р Михайл Николовски – народен
представител от ПП ГЕРБ, Николай Павлов – кмет на община
Тетевен, Ивайло Иванов – изп. директор на Агенцията за
социално подпомагане, Надя Шабани – председател на
Държавната агенция за закрила на детето, Таня Радочай –
представител на УНИЦЕФ за България, Пламен Огнянов – зам.областен управител на Ловеч, представители на регионалните и
местни структури на Агенцията за социално подпомагане. Сред
официалните гости бяха и Ани Салич и Тити Папазов, участници
от „Великолепната шесторка” – инициативата на BTV, по време
на която бяха събрани средствата за изграждането на това, както
и на още четири защитени жилища за децата от Дома в
Могилино.
Центърът е изграден със средства на УНИЦЕФ, множество
дарения на граждани и фирми, а партньори по него освен
УНИЦЕФ са Агенцията за социално подпомагане и община
Тетевен. УНИЦЕФ предостави на община Тетевен 400 000 лева за
извършване на строително - ремонтни дейности и закупуване на
необходимото допълнително обзавеждане и оборудване на
къщата в Гложене за адаптирането му за хора с увреждания.
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Директорът на центъра Мила Василева сподели, че местните
жители са прегърнали идеята да се изгради този център и
„отвориха душата и сърцето си, за да заживеят младежите от
детския дом в Могилино нов живот”. “Скъпи колеги, раздавайте
щедро радост и търпение. Мили деца, нека времето прекарано
тук ви носи радостни и незабравими мигове”, каза Василева при
откриването.
Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България, изрази
увереността си колко важно е било да се намери по - добро място
за децата от дома в Могилино, където те да започнат един нов,
по - добър живот : “С прекрасната помощ на повече от милион
прекрасни хора в България ние днес виждаме резултата от тази
помощ. Повече от 1,8 млн. лева бяха събрани от обикновени хора
и от бизнеса в България, за да се построи този нов дом за
децата в Могилино”, каза Радочай на церемонията.
В подписания в началото на годината меморандум община
Тетевен пое да предостави сградата заедно с прилежащия терен
за ползване за период от 10 години след приключване на проекта.
Общината ще осъществява социалната услуга “Център за
настаняване от семеен тип”, чиито дейности ще бъдат
контролирани от Агенцията за социално подпомагане. Центърът
от семеен тип е с капацитет за 10-12 младежи. В него вече са
настанени младежи от Дома “Света Петка” от село Могилино.
Разкрити са 14 нови работни места. На първия етаж са
разположени мултифункционална стая, офис, дневна с
трапезария и кухня, санитарни и технически помещения. Запазват
се помещенията, ползвани досега от здравната служба и
зъболекаря в Гложене. На втория етаж са предвидени четири
спални, две санитарни и складово помещения. Достъпът до
вторият етаж е по стълбище и асансьор. Всички комуникационни
пространства, размери на врати и обзавеждането на помещенията
са съобразени със състоянието на младежите.
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