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Тя е родена, за да живее за хората. С техните
болки замръква и с техните грижи осъмва. Няма балчиклия, който да
не я познава, защото цели двадесет години от
живота си е посветила
на хората. През годините на своята професионална реализация , тя е
посетила много домове
в града и общината. Докоснала се е до ежедневните проблеми на стотици семейства.

Евдокия Великова e
магистър по социални
дейности и Административен капацитет. От
1991 година работи в
социалната сфера – започнала е като инспектор – социални грижи,
специалист социално
подпомагане, социален
работник, по късно началник отдел „Социална закрила” и от началото на 2011 година е
Директор „ Дирекция „
Социално подпомага-
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Община Балчик ще
вземе участие в 8-то
издание на Международното туристическо изложение
“КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, което ще се
проведе от 13 до 16
април 2011 година в
гр.Велико Търново.
В предното издание
участие са взели над
800 представители на
туристическия бизнес от 60 български
общини, регионални
музеи и музейни комплекси, както и туроператорски фирми от
18 страни от Европа,
Южна Америка, Азия
и Африка.
През миналата година по време на изложението бе създадена
“Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство”, на която Община
Балчик вече е член.
Това е единственият специализиран фо-

рум за културен туризъм в България. Проявата се организира
от Общинската агенция по туризъм “Царевград Търново” със
съдействието на Община Велико Търново,
Асоциация на българските туроператори и
туристически агенции, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Община Балчик ще
участва със собствен щанд и нова изложба със снимки от
храма на Кибела.
Желаещите представители на туристическия бранш могат
да предоставят рекламни материали за
участие в изложението в срок до 11 април 2011 г. в сградата на Общинска администрация гр. Балчик, стая 105.

не” община Балчик.
Разкажете нещо повече за себе си?
Ще се опитам с няколко думи да се характеризирам: Амбициозна; Активна; Емоционална;
Прекалено откровена и
справедлива; Работохолик; Реалист по отношение на настоящето, оптимист по отношение на
близкото бъдеще и песимист по отношение на далечното бъдеще. В професионално отношение:
Магистър съм по социални дейности и Административен капацитет.
Какво ви носи ежедневният контакт с хората,
които идват при Вас ?
В своята работа наймного харесвам, когато
застана лице в лице с хората, които идват при мен
и се опитвам да погледна
света през техните очи, да
усетя тяхната болка и радост. За мен е удовлетворение, когато имам възможност чрез знания и
умения, да окажа подкрепа и да помогна за разрешаването на различни
проблеми . Чувствам се
удовлетворена от това, че

съм полезна на хората в
неравностойно социално
положение, възрастни,
безработни, хора с увреждания и други. И връщам макар и за кратко усмивката на лицата им.
Според мен ежедневният контакт с палитрата от хора, които имаме
трябва да се извършва
всеотдайно от сърце.
В Дирекция „ Социално подпомагане” община Балчик сме добър
екип и преодоляваме
трудностите заедно.
Бихте ли разяснили
на нашите читателикакво представлява
приемната грижа? С
какво тя се отличава от
осиновяването на дете?
Приемната грижа е алтернатива на отглеждането на деца в социалните
домове у нас. Приемната грижа представлява
временна грижа за деца,
които са настанени в социални домове или за които съществува риск от
изоставяне и раздяла с техните биологични родители. Тази грижа е различна от осиновяването с
това, че родителите не

поемат всички родителски права върху детето,
както е при осиновяването. Процедурата включва кандидатстване с документи и обучение. У нас
има два вида приемна
грижа – доброволна и
професионална. При
професионалната приемна грижа семейството
получава заплата за това,
че се грижи за детето в
риск. И в двата случая
държавата заплаща помощи за издръжка на детето, които зависят от възрастта на приетото дете.
Г-жо Великова, областната стратегия за развитието на социалните
услуги е факт. Ще се увеличат ли възможностите пред хората, които се
нуждаят от допълнителни грижи и подкрепа?
Преди да бъде разработена областната стратегия, всяка община направи анализ на потребностите и събра сериозен обем информация,
която обхваща деца, възрастни, здравословно
състояние и т.н. На тази
база се планираха социалните услуги, така че да

бъдат обхванати всички
нуждаещи се групи.
Да – областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Добрич е факт. Планирани
са социални услуги в област Добрич за периода
от 2011 до 2015 година.
Въз основа на утвърдената областна стратегия, кметът на община
Балчик организира разработването на стратегия за развитието на социалните услуги на общинско ниво. В момента се работи по довършване на общинската стратегия за социални услуги, която предстои през
този месец да се приеме от общинския съвет.
Какво според областната стратегия ще се
промени специално за
хората с увреждания на
територията на община
Балчик?
За община Балчик в
областната стратегия за
петгодишния период се
залага на изграждане на
различни социални услуги, с риск да не пропусна някоя, ще ви изб-

роя само част от тях:
- Център за обществена подкрепа с мобилна услуга, Дневен център за деца с увреждания с мобилна услуга,
Център за социална рехабилитация и интеграция с мобилна услуга ,
Защитено жилище за
лица с увреждания, Домове за стари хора, Общностен център за деца
и семейства с мобилна
услуга и др.
Ако имахте възможност отново да избирате
професията си, щяхте ли
да я замените с друга?
Не! Мисля, че това е
професията, която ми
носи удоволствие и удовлетворение, а също я
намирам и за подходяща за моя темперамент,
знания и умения. Моята професия е моето
призвание!
Пожеланието ви към
читателите на вестник
„Балчишки телеграф»
ПРАВЕТЕ ДОБРО,
ЗАЩОТО ЗЛОТО В
СВЕТА И БЕЗ ТОВА Е
МНОГО!
Интервю:
Маруся КОСТОВА

ÄÍÈ ÍÀ ÓÍÃÀÐÑÊÀÒÀ ÊÓËÒÓÐÀ
Почти цяла седмица
продължиха дните на
унгарската култура в
Добрич. Те бяха организирани по идея на издателство „Литературен
форум” и със съдействието му, както и на общините Добрич и Залаегерсет, Посолството на
Република Унгария и
Унгарския културен институт. Нарочно бе търсено и съвпадението
дните да са в рамките на
периода, в който ЕС се
председателства от Унгария.
Дните бяха открити на
15 март от посланика на
Р Унгария, Нейно Превъзходителство госпожа
Юдит Ланг. Тя е от малцината посланици, които имат отношение и
към културата и изкуствата. Така и този път, наред с встъпителното
слово, тя взе отношение
и към изложбата „Народното изкуство на област Зала”, експонирана Художествена галерия Добрич. На 16 март,
в Огледална зала „Нели
Божкова” поетът Таньо
Клисуров с вдъхновено
и компетентно слово
представи антологията

на унгарската поезия
„Сам във Всемира. Моята унгарска поезия” и
стихосбирката на Ищван Шинка „Поле и мечти” - и двете на Издателство “Литературен
форум”. На антологията поетът Марин Георгиев е съставител и автор на предговора, а наКАСОВИ АПAРАТИ, ВЕЗНИ, ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ
стихосбирката – преводач. Домакин и водещ
на вечерта бе поетът Сашо Серафимов, председател на Сдружението
на писателите в Добрич.
Ученици от езиковата
гимназия четоха свой
Таньо Клисуров, Марин Георгиев и Мартин Христов бяха главните
подбор на стихове от андействащи лица при организирането на Дните на унгарската култура в
тологията в която са
Добрич. Те бяха поканени на специален рибен обяд в нашата редакция и
предсдтавени поетите:
времето ни с тях бе повече от ползотворно.
Фото: Балчишки телеграф
Йожеф Байза, Янош
Аран, Шандор ПетьоНа 17 март в същата на европейска проза” липова, Ивайло Иванов
фи, Ендре Ади, Михай зала бе представено из- на издателство „Ерго” и др.
Бабич, Дюла Юхас, Де- дателство „Ерго” с най- представя най-значиВ рамките на Дните
жьо Костолани, Арпад новите му унгарски мите, най-вълнуващи и на унгарската култура
Тот, Фридеш Каринти, книги. За тях говори актуални книги от евро- бяха прожектирани
Ищван Шинка, Льоринц преводача от унгарски, пейското културно на- получилите световно
Сабо, Дюла Ийеш, Ати- издателят Мартин Хри- следство. Издателство- признание четири унла Йожеф, Миклош Ра- стов. Издателство „Ерго” то е с близо десетгоди- гарски филма: „Хамедноти. Сред преводачи- е основано през 2002 г. шна история, а сред леон”, „Изгубени врете са Иван Вазов, Елиса- Публикува избрана най-изтъкнатите му ав- мена”, „Шега” и „Инвета Багряна, Атанас преводна и българска тори са Шандор Мараи, тимен изстрел в главаДалчев, Валери Петров, литература. Досега Даниела Фишерова, та”. Проведе се и бълПетър Алипиев, Димо Мартин Христов е пре- Ищван Бибо, Радослав гаро-унгарски бизнес
Боляров, Вътьо Раковс- вел от унгарски десет Петкович, Милан Фющ, форум, с участието на
ки, Нино Николов, Иван книги на видни автори. Арсений Тарковски, предприемачи от двеЦанев, Кирил Кадийски.
/Б.Т/
Поредицата „Модер- Петер Зилахи, Ина Фи- те държави.
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