ЦПЛР - ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР - ВАРНА,
ОБЩИНА ВАРНА
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД - АНАЛИЗ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА
ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА
ИЗРАБОТИЛИ: Д-Р РУМЯНА ВАНЕВА
ЗДЦПЛР-ЛЦ-ВАРНА
ЛИЛЯНА ЛАЗАРОВА-ЯНЕВА
ДИРЕКТОР НА ЦПЛР-ЛЦ-ВАРНА

Съдържание:
• Нормативна уредба – изменения и допълнения
• Структура на ЦПЛР-ЛЦ-Варна
• Мисия на ЦПЛР-ЛЦ-Варна
• Основни цели, задачи и предизвикателства
• Дейности на ЦПЛР-ЛЦ-Варна по функционални направления – анализ и
коментар
• Обобщение, предизвикателства, заключение

МИСИЯ НА СТРУКТУРАТА, ФОРМУЛИРАНА В
СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦПЛР-ЛЦВАРНА до 2020г.
ОБЩА ПОДКРЕПА В ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА
ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ ЧРЕЗ РАННА

ПРЕВЕНЦИЯ, НАВРЕМЕННА ДИАГОСТИКА, КОРЕКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
СЪЩИТЕ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННО РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА
ВСЯКО ДЕТЕ И УЧЕНИК И НЕГОВАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ МИСИЯТА НА ЦЕНТЪРА
• ОСНОВНА ЦЕЛ – осигуряване на качествена
логопедична подкрепа за оптимален брой деца и
ученици с КН в съответствие с индивидуалните
им потребности, разпоредбите на нормативните
документи и в рамките на утвърдения от ПРБ
Община Варна годишен бюджет
• ДРУГИ ЦЕЛИ – запазване и оптимизиране на
мрежата
от
логопедични
кабинети,
информационно
осигурявне,
професионално
равитие на логопедите, адекватно прилагане на
норматичната уредба, спазване закона за
дискриминацията и др.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРС ПРЕЗ уч.2019/20г
 Длъжностно щатно разписание – 28 логопеди, един
Варна и един главен счетоводител

директор, един ЗДЦПЛР-ЛЦ-

 Управление: директор, ЗДЦПЛР-ЛЦ-Варна и главен счетоводител

 Всички логопеди отговарят на изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019г за заемане
на длъжността „логопед“ в системата на ПУО
 2/3 от логопедите са носители на ПКС

 44,6% от логопедите на възраст м/у 50-59г.
 един логопед е напуснал по желание, един логопед-новоназначен, един се е пенсионирал;
един- от 01.07.2020г. излиза в пенсия, един-в дългосрочен неплатен отпуск;

 Започна с 41 логопедични кабинета, открити два нови (ДГ“Славейче“ и ДГ“Иглика“)
 5 от кабинетите са база на Медицински университет – Варна

ФИНАНСИРАНЕ

• Като институция в системата на ПУО
финансирането се осъществява със
средства от държавния бюджет и
общинския бюджет
• Бюджет 2020г. – 950 070лв, утвърден от
ПРБ Община Варна

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА
ЦЕНТЪРА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

• Превенция на комуникативните нарушения;
• Диагностика на комуникативните нарушения;
• Корекционно-рехабилитационна дейност;
• Консултиране и реклама;
• ВИК и информационно осигуряване;

• Мониторинг и контрол;
• Финансово управление и контрол

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ/КН/
Оценка на състоянието на речта на децата и учениците от
Община Варна – подобрена организация, с предварителна
заявка от директорите на ДГ и ОУ
Време – 17.09 – 21.09.2019г.

Обхват – 5-6г. и ученици 1-ви – 3-ти клас
Общ брой обследвани деца от предучилищна възраст/ПУВ/ –
3855, от тях 1408 с комуникативни нарушения

Общ брой обследвани ученици/I-IIIкл./ – 4988, от тях 1000 с
комуникативни нарушения

ДИАГНОСТИКА НА КН
• Диагностиката на КН - документира се в
ел.информационна система на Центъра

• Адекватност на диагностичните процедури,
интерпрерация и оценка на данните;
• Поставяне на логопедичната диагноза и избор
на концепция за индивидуална терапия
• Диференциална диагностика при сходни КН

• Индивидуален план за логопедична терапия/ЛТ/
– прогнозен, логичен

КОРЕКЦИОННО-РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Законова база:
ЗПУО;
Наредба за приобщаващото образование, обн.-ДВ,бр.89 от
11.11.2016г., изм.ДВ, бр.86 от 27.10.2017г.;
Наредба за нормиране и заплащане на труда №4,обн.ДВ,бр.34
от 28.04.2017г./МЗНПР/,изм.ДВ,бр.7 от 24.01.2020г.

Наредба за финансиране на институциите в системата на
ПУО,обн.-ДВ,бр,81 от 10.10.2017г., Приложение 7: Лог.к-ти:
група/индивидуално от 1 до 5 деца;
 Процедура за орг. и осъществяване на ЛТ - минимум 26
приети в лог.кабинет;
Ново - всички нормативни актове, касаещи дейността и
функционирането на структурата по време на извънредното
положение и извънредната епидемична обстановка в
Република България.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ за уч.2019/20г
• Брой деца приети за логопедична работа – 1009
• Брой незаписани за ЛТ поради липса на свободни места - 193
• Брой прегледани във всички кабинети на ЛЦ - 1513
• Брой проведени консултации през учебното време - 523

• Брой участия на логопедите в родителски срещи в ДГ и ОУ/СУ - 94
• Брой участия на логопедите в други мероприятия -17
• Брой ученици на допълнителна подкрепа – 37 от 7 училища

Информация записани/незаписани
16%

84%

записани
незаписани

Справка по комуникативни нарушения
(незаписани)

17%

1%
2%

54%
26%

дислалия
ОНР
Нар. в ПР
Заекване
Мн.увр.

Процентно съотношение на децата/учениците, включени в ЛТ
през първия и втория срок на учебна 2019/20г

5%

брой деца I срок

95%

брой деца II срок

Разпределение на приетите за ЛТдеца и ученици по
възраст
2%
37%
61%

ПУВ

НУВ

Други

Разпределение на приетите деца и ученици по
комуникативни нарушения
Мн.увр.
Заекване 6%
3%

ОНР
28%
Дислалия
54%

Д/Д
9%

ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР-ЛЦВарна в периода на извънредно положение и извънредна обстановка/ 30.03.2020г. –
15.06.2020г./, обявени от НС, във връзка с разпространението на COVID-19
• Организация и администриране на дейностите в електронна среда – актуализиране на
Вътрешни нормативни документи – Вътрешни правила за организацията и
осъществяването на ЛР, ПВТР, длъжностни характеристики и др.;

• Всички актуализации на вътрешните нормативни документи са в съответствие със
издадените заповеди, инструкции и препоръки от компетентните органи – МЗ, МОН,
Община Варна, РЗИ-Варна.
• Проучване нагласите на родителите за включване на децата в логопедична терапия от
разстояние чрез използване средствата на информационните и комуникационни технологии
чрез онлайн анкета, поставена в сайта на Центъра;
• Въвеждане на модул „Електронен дневник“ в електронната информационна система на
Центъра в включена в него секция „Дневен отчет“;
• Седмични декларации относно отработените астрономически часове през седмицата;
• Провеждане на надграждащо дигиталните компетенции на логопедите обучение в онлайн
платформата ZOOM.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛР от РАЗСТОЯНИЕ в
ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /30.03.2020-15.06.2020г./
• Брой логопеди включени в провеждането на логопедична терапия
в електронна среда– директор, ЗДЦПЛР-ЛЦ, 25 логопеди

• Брой деца и ученици, включени в онлайн ЛТ - 293
• Брой невключени деца и ученици в онлайн ЛТ - 523
• Брой проведени занятия в ЛТ– над 5000 занятия общо
• Среден брой проведени логопедични занятия на ден - 102
• Брой изпратени дневни отчети от логопедите и одобрени от
директора– над 1150
• Получени дипломи от РУО – Варна – всички логопеди, които
провеждаха логопедична работа от разстояние в периода
30.03.20-15.06.2020г.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛТ от разстояние в електронна среда
• Основна цел на логопеда – развитие на комуникативните
способности и уменията за пълноценно общуване чрез речта или
други алтернативни средства
• Живата комуникация – незаменима и с най-съвременните
средства на информационните и комуникационни средства
• Но в условията на пандемия е задължително да се опита и от
разстояние да се подкрепят децата и учениците с
комуникативни нарушения
• На 100% ЛТ вероятно не е ефективна, но допринася в значителна
степен да се надградят правилните говорни умения и навици

РЕЗУЛТАТИ от ЛТ за уч.2019/20г

3%

26%

Коригирана реч
Подобрена реч

71%

Без резултат

ИЗПИСАНИ и ПРОДЪЛЖАВАЩИ към 10.06.2020г

36%
64%

изписани
продължаващи

КОРЕКЦИОННО-РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ – ОБОБЩЕНИЕ ЗА
уч.2019/20г.
• Органнизирана и осъществявана съобразно нормативните документи, действащи в
системата на ПУО;
• Втория учебен срок – организирана и осъществявана от разстояние в електронна среда с 1/3
от приетите за ЛТ за уч.2019/20г.
• Основни цели – постигнати
• Ученици на ресурсно подпомагане/споразумения с директори/ - 37 ученици

• През отчетния период не са постъпвали жалби или други сигнали;
• Положителна оценка на родителите за работата на логопедите в онлайн логопедичната
терапия

• Постъпили благодарствени писма относно работата на логопедите: В.Радева, Искра
Георгиева, в анкетата: Д.Шапова, М.Димитрова, Евг.Шоповска

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГОПЕДИЧНА РАБОТА с УЧЕНИЦИ със СОП/ допълн. подкрепа/
•

7 структури са поискали логопед от центъра за ученици на ресурсно
подпомагане
–
ОУ“В.Друмев“.
СУ“П.Яворов“,
ОУ“Й.Йовков“,
ОУ“Ч.Храбър“, ОУ“Д.Чинтулов“, ОУ-с.Тополи

• 37 ученици със СОП са включени в ЛТ.
• 17 логопеди включени в ЛТ на децата със СОП
• Нормативна уредба:
- Наредба за приобщаващо образование;

- Наредба за нормиране и заплащане на труда
- Наредба за финансиране на институциите в системата на ПУО

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
• 11 логопеди - включени във вътрешно заместване на
отсъстващи логопеди;
• 3 консултативни кабинета

• 13 логопеди – ангажирани като председатели на комисии,
секретари на заседания на ПС, МО, ОбС, логистика
• 6 логопеди – ментори на студенти от МУ
• 12 логопеди – участие в скрининг за превенция на риска от
обучителни затруднение на деца 3-3,6г в ДГ

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ – КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
КДК за ученици със затруднения в писмената реч с логопед С.Кьошкерян

Общ брой консултирани – 6, от тях:

- 1-ви, 2-ри клас - клас – 5
- 3-ти,4-ти клас – 1
- 7-годишни – 4
- 8-годишени – 1
- 9-годишни – 1
- 2 момичета, 4 момчета
- някои са насочени към ЛК на ЦПЛР-ЛЦ-Варна
- някои се проследяват през втория учебен срок
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КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА РАННА ПРЕВЕНЦИЯ НА
РИСКА ОТ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – 1-4 години –
логопед СВЕТЛАНА ИГНАТОВА-ИЛИЧ

Общ брой консултирани – 12 деца, от тях:
Възраст: от 1г.10м. до 3г.2м.

7 момчета и 5 момичета
3 деца – б.о
2 деца с ГРР
1 дете със синдром на Даун
4 деца с разстройства в експресивната реч

1 дете с ХАДВ
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КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА РАННА ПРЕВЕНЦИЯ
НА РИСКА ОТ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – 1-4
години – логопед БОРЯНА КОЖУХАРОВА

Общ брой консултирани – 3 момчета, от тях:
две с логопедична диагноза ОНР;

едно с поведенчески проблеми, насочено към
психолог;
3-те деца са включени в системата на ПУО;

3-те деца са насочени към кабинети на ЦПЛРЛЦ-Варна

ВЪТРШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ/ВИК/
/в периода 30.03.2020г. – 30.05.2020г. се осъществява в електронна среда/

Нормативана база: Наредба№15 от 22.07.2019г/нова/. за статута и
професионалното развитие на учителите,директорите и другите
пед.специалисти;

План за ВИК – утвърден със заповед на директора и одобрен от РУО-Варна;
3 работни групи към МО
16 академични часа минимум за една учебна година;
Процедура за организиране, провеждане и отчитане на ВИК – утвърдена
със заповед на директора на центъра, актуализация от 2020г.

-2РАБОТНИ ГРУПИ:

1. Група „Аграматизъм“ (за разработване на дидактичен материал
за корекция на аграматизма в устната и писмената реч) – отг.: М.
Кърджилова
2. Група „ОНР“ (за актуализация и допълване на дидактичните
материали в сборника за работа с деца с ОНР на ЦПЛР-ЛЦ) - отг.:
Евг .Шоповска
3. Група „Преводи и адаптация“ (за превод и адаптация на чуждо езикови материали за логопедична терапия) - отг.: Искра Георгиева

-3Група „Аграматизъм“:
Проведени всички планирани практикуми за подбор и
обработване на разнообразен материал по различни езикови
области, пряко свързани с аграматизма при децата с езиковоговорна патология, всяка с продължителност от 2 академични
часа.
През 2-рия уч. срок семинарите-практикуми са провеждани в в
електронна среда в платформа Zoom
Участие: всички членове на групата, с различна активност
Резултат – Селектиран картинен материал по папки (на
електронен носител)

-4Група „Общо недоразвитие на речта/ОНР/“ :
Проведени всички планирани практикуми, на
които
са
подбрани,
обсъдени
и
обработени/преведени разнообразни материали по
планираните теми
Участие: всички членове на групата са участвали
с голяма активност.
През 2-рия уч.срок семинарите-практикуми са
провеждани от разстояние в платформа Zoom.
Резултат – селектиран дидактичен материал на
електронен носител в WORD

Група „Преводи и адаптация:“
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Проведени всички планирани практикуми, на които са разглеждани и обсъждани
набелязаните по план за превод и обработка материали
Участие: всички логопеди, като половината от тях са работили над по-обемен
материал (Даниела Стефанова и Искра Георгиева).
Семинарите-практикуми през втория срок – в електронна среда
Резултат – преведени и обработени дидактични материали, които са на
електронен носител.

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Нормативна база: ЗФУКПС, Наредба за
статута и
професионалното развитие на учителите,директорите и
другите пед.специалисти , КТД от 11.06.2018г. за системата на
народната просвета и ОбКТД от 12.04.2017г. за образованието;
Финансов ресурс – 1,2% от годишните средства за РЗ;

Вътрешни правила за организация и провеждане на обучението
на персонала – проучване на потребностите на персонала,
утвърждаване на тематичните насочености и дейностите
през годината, касаещи обучението на персонала
 Утвърдени вътрешни правила за разпределение на годишните
средства за обучение и квалификация

ТЕМАТИЧНА НАСОЧЕНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО-ПРЕДСТОИ
ПЛАНИРАНЕТО МУ ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2020г.
Поради извънредното положение и обстановка в страната/

2020г. – 1,2% за квалификация от годишните средства за РЗ(668 814лв) т.е.
8 026лв, от тях:

 50% се планират за ВИК/чл.35,ал.3 и ал.4(нови) от Анекс
236/12.11.2019г. към КТД от 11.06.2019г. т.е. 4013лв

Д01-

Предстои актуализация на разпределение на средствата за ВИК- указания
РУО-Варна

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Утвърждаване на единната електронна информационна система на ЦПЛР-ЛЦВарна-цел, резултати, ефективност; надргаждане – логопедични карти и
електронен дневник
Осигурена техника за всеки логопедичен кабинет;
Осигурен достъп до Интернет със всички кабинети; ж.к „Трошево“ – с Wi Fi
Осигурена фирма, обслужваща компютърното обслужване и осигуряване на
свързаността

Закупени нови лаптопи и надградени по-стари
Информираност на екипа относно:
- квалификацонни курсове;
- обучение на персонала за работа с платформа Zoom;
- промени в организацията на учебното време;
- промени в нормативната база,касаещи дейността на центъра

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ
• Мониторингът като неразделна част от управлението на
всяка структура; цел:събиране на количествена и качествена
информация, целяща установявнето, предотвратявнето и
решаването на съществени проблеми; оценяване на
напредъка и реалзирането на стратегическите цели на
структурата;

• Новата електронна система – възможност за ежедневно
наблюдение на най-важните подсистеми в центъра – деца,
ученици,статус на всеки логопедичен кабинет, позволяващо
навременни анализи, оценки и предприемане на адекватни
действия за корекция при нужда

-2• Контролът се основава на годишния план на директора за
контролна дейност; извършва се от директора;

• Ежемесечени проверки на служебната документация – през
първи срок и ежедневно през втори срок, по време на онлайн
ЛТ;
• Проверки по кабинети относно организацията и
провеждането на корекционно-рехабилитационния процес;

• Ежемесечни проверки на счетоводната дейност;
• Констативни протоколи от всяка проверка – препоръки,
последващи проверки при нужда

ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ НА ЛР В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА в
ПЕРИОДА 30.03.-15.06.2020г.

• Дневни отчети – всеки работен ден до 18:00ч. попълнени от
всички логопеди и одобрението им от директора;
• Корекция при нужда на дневните отчети;
• Седмични декларации относно отработените астрономически
часове през седмицата – коректност и в срок

• Дидактични материали подбрани, разработени и изпратени на
родителите за домашни упражнения – от м.май – ежедневно се
изпращат и на директора/ЗДЦПЛР.
• Контролът е отразен в седмични констативни протоколи

КОНСТАТАЦИИ ОТ КОНТРОЛА
Констатирани и отстранени пропуски при воденето на
служебната документация;
Коректност при подаване на данни в информационната
система – спазени срокове

Финансов контрол – непрекъснат, спазване на строга
финансов дисциплина

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
• Разработени,въведени,актуализирани и утвърдени съгл.ЗФУКПС;
• Актуализирани нови процедури и вътрешнни правила относно:

- организация и провеждане на есенното изследване;
- организация и провеждане на ранното оценяване на риска от обучителни затруднения
- ВПОРЗ за 2020г.,съгласувани със СО;
- водене на служебната докумнетация;
- дейността на лог.кабинет за ранна превенция и диагностика;
- разпределени на средствата за квалификация и обучение на персонала
-

наставническа дейност

-

работа на служителите в извънредно положение и извънредна епидемична обстановка

-2• В съответствие със СФУК действат:

- Комисия по управление на риска – работи по утвърден със заповед
годишен план;
- Комисия по етика – не са постъпвали сигнали и жалби;
- Комисия за подбор на оферти;
Дейността на всяка комисия:

-съобразена с вътрешните правила и изисквания;
-отрзаена в протоколи, отчети, утвърдени от директора на центъра.

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ
• Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна

• РУО – Варна
• Областна управа – Варна
• МУ-Варна – договор за практическо обучение на студенти – логопеди:
Спасова, Иванова, Славова, Св.Илич, Кърджилова, Павлова,2-ри срок: и
Шоповска
• С директори на образователни институции
• Синдикална организация към ЦПЛР – ЛЦ – Варна – сключен КТД от
01.06.2019г.

• Център за рехабилитация на говор
• С всички – отлични работни контакти

ПРОВЕРКА ОТ Д ИТ-ВАРНА
• Период: 06.01.2020г. – 30.01.2020г.
• Тема: МЯРКА 8 от Плана на ИТ
• Всички изискуеми документи са представени в срок от ЦПЛР-ЛЦ-Варна:
вътрешни документи, правилници, вътрешни правила, дл.характеристика,
трудовите
досиета
на
Б.Кожухарова,
В.Захариева,
на
последния
освободен(К.Спасова) и на последния назначен) Цв.Стамболова)
• Протокол от проверката – с две предписания: измерване на осветеността всяка
година и актуализация на ВПРЗ в частта ДТВ за наставничество
• Предписанията са изпълнение в срок като за 2-рото е внесено възражение в
Дирекция Инспекция по труда-София– уважено, анулирано и заличено.

ОБОЩЕНИЕ на учебната 2019-2020г.
• Започнала нормално, традиционно………но:
• Световната пандемия от COVID-19 изправи светът, вкл. и нас, като
част от света, пред непознати до сега предизвикателства.
• Нямаше разписани правила и процедури как да се действа и как да се
осъществява логопедична терапия в условията на извънредно
положение от разстояние в електронна среда.

• В периода 15.03.2020г. – 27.03.2020г./по време на платения служебен
отпуск на всички служители в Центъра по силата на чл.32 от КТД
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна/ - проведени няколко Общи събрания в
електронна среда, след които решението беше, че трябва да се
опитаме да провеждаме ЛТ от разстояние.
• Приетото от всички нас предизвикателство се оказа трудно,
понякога – много трудно, но ние не се отказахме и успешно
приключваме учебната 2019-2020г.

ПРЕДСТОЯТ ОЩЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАС…
• Анализи и изводи от резултатите от извънредното положение и включването на
логопедите в онлайн логопедичната терапия
• Нов КТД за средното образование от 10.06.2020г., в който е предвидено до 20% от
учебното време да бъде в електронна среда, без грипни ваканции, от което следва:
1. Надграждане на дигиталните компетенции на логопедите относно възможностите на
логопедичната терапията в онлайн среда и постигане на разумна увереност относно
изпълнението на Мисията на Центъра.
2. Създаване на иновативни политики за терапия и адаптация на ЛТ в електронна среда
3.Цялостна актуализация на вътрешните правила
осъществяването на дейността на ЦПЛР-ЛЦ-Варна.

относно

организацията

и

• Всичко това ще залегне в новата Стратегия за развитие на ЦПЛР-ЛЦ-Варна в
следващите 4 години.
• И не на последно място предстои предизвикателството АТЕСТИРАНЕ – м.октомври и
м.ноември 2020г.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
За повече от 45 години ЦПЛР-ЛОГОПЕДИЧЕН
ЦЕНТЪР-ВАРНА е преминал през много превратни
трудности. Но сме ги преодолявали и сме имали, имаме и
ще имаме успехи, защото : „УСПЕХЪТ ЗАВИСИ ОТ
СКОРОСТТА НА АДАПТАЦИЯ КЪМ НОВИТЕ
ОБСТОЯТЕЛСТВА“. А всички НИЕ ГО НАПРАВИХМЕ –
трудно, но положихме основите на адаптацията към
новите обстоятелства и не мислим да се отказваме.

УСПЕХИТЕ СА ПРЕД НАС! ИМАМЕ ОСНОВАНИЕ ДА
СМЕ ГОРДИ,ЧЕ ПРИЕХМЕ ТОВА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО!

Тайната на промяната е да
съсредоточите цялата си енергия
не върху борбата със старото, а
за изграждането на новото.“
Сократ

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

