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Ателие „Креативност” като част от програма „Солидарност” представлява групова работа 

с екпресивни средства и действени методи. Общата цел на ателието е да се изрази 

вътрешния свят на клиентите, връзката между техните преживявания и външния свят. 

Това се случва в защитена среда, гарантирана от правилата и рамката на груповата психо-

социална работа и тази среда клиентите могат с помоща на водещия да превърнат в сцена 

на собствения си живот, където всеки клиент може да бъде себе си или да играе роля от 

живота на другия. Подходът към реалните случки или проблеми е екпресивен и ролеви, а 

обратната връзка и евентуалния коментар са аналитични. Чрез разнообразни изразни 

средства и групови игри (изящни, приложни, музикални, социометрични, ролеви) 

индиректно се загряват клиентите и груповата динамика и се идентифицира даден 

проблем при общуването със себе си или другите (било то от самия клиент или от групата 

към него). След това се работи с дадената случка или  фантазия чрез поемане или 

размяна на роли и се търси  „решение”, което задоволява „автора/главния герой”, което 

може да бъде от реално до напълно въображаемо, но се ползва като „репетиция” за 

евентуалната реална такава ситуация. Ателието може и да се използва като терапевтична 

група, където се засягат важни за клиентите теми и се работи към разгръщане на 

макрокосмоса на клиентите към микрокосмос в рамките на отнощенията с участващите в 

рехабилитационната програма. В този час и половина седмично фокусът се поставя върху 

себеизразяването, собствения образ сравнен с мнението на околните, групата като най – 

ценен инструмент за постигане на тази цел, даването на глас на множеството вътрешни 

гласове, нужди и желания (съзнавани или несъзнавани) и най – вече обединяването на 

субективните и обективни преживявания на клиента и дефицити, с който идват в 

началото на лечението си. Така се случва и едно много фино изследване на връзката 

между клиента и зависимостта, за която той/тя започват сами да си дават сметка чрез 

кръстосването на изразяването и преживяването, случващо се пред постоянния взор на 

другите лекуващи се. 
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* Ателие Кухня е едно от главните ателиета и обучава клиентите в 
кулинария като им дава възможност за приготвянето и 
споделянето на един обед дневно в програмата. Разполагаме с  
оборудвана кухня, която способства не само доброто приготвяне 
на храната, но и приятното й консумиране.  

* Целта на ателие Кухня е организиране на балансирано хранене, 
чието меню е определено, с бюджет, който не надхвърля 
определени рамки. Едновременно с това се  отчитат вкусовете на 
клиентите. Те сами участват в покупката  на необходимите 
продукти, приготвянето на ястието, миенето на съдовете и 
почистването. По този начин те се учат на хигиена и овладяват 
управлението на бюджета. Ролята «готвач» е една от най-
отговорните роли в програмата. На готвача се пада възможността 
да подготви бюджета за седмичното пазаруване и менюто, да 
проследи разходването на продуктите и да готви храната за 
всички в продължение на една седмица. 
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Ателие Хигиена обучава младите хора в навици за 
поддържане на ред, чистота и естетика. Всекидневно 
участниците в програмата поддържат хигиената в къщата, 
така че тя да има уютен вид и заедно с това да е 
приветлива, което прави приятно впечатление на нашите 
гости. Отговорникът за деня (член на групата) е този, който 
проследява състоянието на помещенията и определя 
хората, които да ги почистват. Участието в ателие Хигиена 
е още една стъпка към съвместната работа и към 
обучението в организация и ред на работното място. Заедно 
с това то има и символично значение – външната хигиена е 
и алюзия за вътрешно-психичната подреденост, 
противоположност на наркоманната обърканост. 

  

 



**

  

Ателие Спорт се състои един път седмично в 
рамките на програмата и с възможност за 
поне един път месечно излизане извън 
територията на рехабилитационната програма. 
Ролята «отговорник за спорта» включва 
усвояването на умения като организиране на 
протичането на ателието, зачитане 
възможностите и желанията на всички от 
групата, разпределяне на времето.  
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Вътрешният двор на къщата, в която се осъществява 
рехабилитационната програма дава възможност за извършване на 
лека градинарска работа. Чрез нея клиентите усвояват нови знания 
и умения, работят по имиджа на програмата, тъй като дворът е 
видим от улицата и съседните къщи и в същото време създават 
едно пространство, в което релаксацията по време на почивките е 
по-активна и приятна.  

Вътре в помещенията на къщата се отглеждат декоративни 
растения. Един от членовете на групата има роля “градинар”. 
Негова е отговорността в продължение на една седмица да се 
грижи за декоративните растения. Всеки от групата преминава през 
тази роля, за да усвои отговорността да се грижи за естетичния вид 
на помещенията и да придобие знания за декоративните растения. 
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Това ателие си поставя различни цели, които се определят най-вече 
от нуждите на клиентите. В неговите рамки се извършват обучения, 
свързани със социално полезни дейности - тренинги за намиране на 
работа и всичко свързано с изискванията на пазара на труда 
(“Мотивация и адаптация за пазара на труда”), представяне на себе 
си (“Имидж и успех”). Усвоените умения се прилагат при 
реинтеграцията на младите хора в обществото и служат за основа 
на един пълноценен и автономен живот.  

Едновременно с това ателието предполага и насърчаване на 
гражданското участие в рехабилитационната програма чрез 
въвличане на доброволци и неправителствени организации в 
програмата. В рамките на ателието  се предвижда работа на групата 
в местната общност, тоест започване на ресоциализацията заедно с 
възстановяването от зависимост. 

 


