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Въведение

Приветствие на заместник-министър Лазар Лазаров
Заключителна конференция
24 април 2015 г., гр. София
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
За мен е чест и удоволствие да Ви приветствам на Заключителната конференция
по проект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
деинституционализация на грижата за деца“, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. С днешното събитие ние и нашите
партньори от Италия отбелязваме края на съвместния ни проект, имащ за цел обмяна на
опит и добри практики за насърчаване на детското благосъстояние. Cмея да твърдя обаче,
че това е по-скоро един символичен край и в бъдеще нашето сътрудничество, чиито
основи бяха старателно положени, ще продължи в дух на споделени ценности и
ефективно взаимодействие. Ето защо, добавената стойност на този проект се състои
именно в това, че той е още една, поредна стъпка към затвърждаване на партньорството
ни в областта на политиките за децата и семейството.
Днешното събитие е и повод да се върнем малко назад, когато бе поставено
началото на нашето сътрудничество и да направим преглед на постигнатото до момента.
През изминалия двугодишен период от време, ние не просто споделихме опита си, но и
открихме много сходства в областта на прилаганите от нас политики за насърчаване на
детското благосъстояние. В този смисъл, няма как да не подчертая една от найсъществените прилики, а именно общата философия, че детето е в центъра на усилията
ни, които са насочени върху превенция на настаняване на деца извън техните семейства.
Същевременно, заедно успяхме да констатираме и идентични сериозни
предизвикателства, които стоят пред нашата кауза да осигурим закрила на децата в риск.
Именно за това нашето партньорство беше и ще продължи да бъде изключително
полезно за нас.
В периода на реализиране на проектните дейности съвместната ни работа беше
насочена изцяло към прилагането на подход, ориентиран към резултатите и тяхното
приложение в практиката. Чрез изпълнението на проекта ние не само заявихме какви са
нашите приоритети, но и обменихме ценни идеи, идентифицирахме успешни и
иновативни подходи в областта на политиките за грижа за децата. Така например,
проведените проучвателни визити и тематични семинари в България и Италия
способстваха за взаимния обмен на добри практики в областта на подкрепата на децата
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и семейството. В рамките на тези визити посетихме различни социални услуги за децата
в неравностойно положение и почерпихме опит в осигуряването на комплексна
подкрепа, в съответствие с техните индивидуални потребности.
Една от ключовите дейности по проекта бе събиране и анализ на добри практики
в областта на политиките за децата и семействата на базата на разработения и
разпространен до всички заинтересовани страни фиш за добри практики. В изпълнението
на тази дейност се ръководехме от стремежа да проучим и приложим нови за България
модели, доказали се като ефективни и действащи в практиката на италианските
партньори и обратното. На тази база в процес на подготовка е Сборник за добри
практики, имащ за цел оказване на методическа подкрепа на всички, работещи по
проблемите на децата в риск и техните семейства. Сред присъстващите тук са
представители на неправителствените организации в България, чиито практики бяха
сред най високо оценените в резултат на извършения подбор и които бяха представени в
рамките на организираните интерактивни дискусионни форуми в страната.
Сред конкретните продукти от изпълнението на проекта е и създаването на
триезичен интернет сайт, което в по-дългосрочен план ще допринесе за по-ефективно
транснационално сътрудничество и повишаване на обществената информираност по
въпросите на политиките за децата и семейството. Това от своя страна ще спомогне за
формирането на позитивни нагласи в обществото.
За да бъдем обективни в своите изводи и анализи, оценката на постигнатите
резултати трябва да бъде разглеждана през призмата и в контекста на изпълняваните
политики за децата и семейството, които са един от водещите приоритети на
Правителството на Република България. Целите на тези политики са: гарантиране
правото на всяко дете да има семейство; гарантиране развитието на висококачествени
социални услуги в общността за децата и семействата; намаляване на детската бедност и
ускоряване на процеса на деинституционализация. През последните години политиката
за осигуряване на подкрепа на децата и семействата е ориентирана към въвеждането на
изцяло нов подход в грижите за децата, насочен към превенция, ранна интервенция,
подкрепа на семействата и осигуряването на семейна или близка до семейната среда за
всяко българско дете.
Един от ключовите елементи на политиката за подобряване благосъстоянието на
децата в България е провеждането на деинституционализация, която ще предостави
дългосрочни и устойчиви решения на проблема с децата, настанени в специализирани
институции. Деинституционализацията на грижата за децата е необратим процес, който
се реализира още от самото приемане на Закона за закрилa на детето през 2000 г. и към
настоящия момент е в своя решителен етап. Съществен тласък тази политика получава
чрез приемането на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата
в Република България” и Плана за действие към нея. В тези документи е заложено
закриването на всички специализирани институции за деца в рамките на 15 г. Към
настоящия момент има постигнати съществени резултати от реализацията на заложените
в Плана за действие проекти по отношение на деинституционализацията на деца с
увреждания и развитието на услуги в общността.
Въпреки постигнатия напредък в процеса, се открояват някои предизвикателства,
които налагат засилване на междуинституционалния диалог и по-добра координация.
Ето защо се предвижда актуализиране на приетия План за действие за изпълнение
Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
деинституционализация на грижата за деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

4

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

на Националната стратегия, което е наложително, не само поради навлизането в нов етап
от реформата, но и поради необходимостта от по-добро планиране, което да отчита
влиянието на всички мерки за закрила на детето и процеса на деинституционализация.
Процесът на деинституционализация обаче категорично не се ограничава до
закриване на съществуващите институции, а до цялостна промяна на модела на грижата
чрез споделено мислене и обща визия. Повишаването на капацитета на системата за
закрила на детето също е сред приоритетите в тази сфера. В този смисъл, всички
политики, имащи отношение към подобряване на условията за отглеждане на децата,
довеждат до конкретни резултати в процеса на деинституционализация. Така например,
в подготвения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи
за деца са включени мерки за подобряване на ефективността и целенасочеността на
семейното подпомагане, както и за насърчаване на отговорното родителство.
В този контекст, бих искал да обърна внимание, че планираме реформа в областта
на социалните услуги, която ще бъде законодателно обезпечена чрез разработването на
специален Закон за социалните услуги. Надяваме се, че чрез него ще постигнем
съществени резултати в посока подобряване на планирането, достъпността, качеството
и механизмите за финансиране на услугите. Очакваме тези промени да имат значителен
ефект, който да се отрази на качеството на живот на всеки един потребител на социални
услуги.
Сред приоритетите, които сме си поставили в областта на политиката за подкрепа
на децата и семейството е и развитието и предоставянето на интегрирани услуги за ранно
детско развитие, разширяване на мрежата от социални услуги в общността, както и
развитие на междусекторни услуги за социално включване.
Ето защо, резултатите от изпълнението на нашия съвместен проект са в пълен
синхрон с философията на провежданата реформа и прилагането на комплексен подход
за осигуряването на реална възможност децата и техните семейства да получат подкрепа
в общността. В дългосрочен план те ще допринесат за надграждането на постигнатото в
хода на процеса на деинституционализация и ще съдействат за повишаване на
ефективността на провежданите политики в тази област. Също така, осъществените
дейности и практическите резултати от тях имат своята важна роля за повишаване
капацитета на всички заинтересовани страни в контекста на деинституционализацията
на грижата за деца.
Тук е мястото да подчертая, че чрез създадените условия за обмяна на опит между
експерти в различни области и от различни държави, на базата на осъщественото
междуинституционално сътрудничество, ще се подкрепи развитието на иновативни
модели в областта на грижите за децата и тяхното приложение в практиката.
Обръщайки се назад във времето, към днешна дата можем ясно да заявим, че
заедно с постигнатите резултати, бяха отправени и най-важните послания за осигуряване
на всяко дете на подходящи условия да бъде отглеждано в семейна среда, да получи
подходящо образование, да расте здраво, щастливо и подкрепяно. Въпреки това обаче,
смея да твърдя, че ни предстои един некратък път към изпълнението на тази наша кауза
и мисия. За извървяването на този път основополагаща роля има именно
конструктивното партньорство.
В заключение, ще завърша с това, с което започнах. Въпреки че поводът за
днешното ни събиране е тази заключителна конференция, бих искал да споделя личната
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си убеденост, че постигнатите до момента резултати представляват ценна основа за
бъдещо, още по-успешно и ползотворно сътрудничество, а оттук и за постигането на
реални и устойчиви резултати в насърчаването на детското благосъстояние в България и
Италия.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
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„Център за обществена подкрепа” при Областен съвет на
Български Червен Кръст – гр. Добрич
Организация: Български Червен кръст (БЧК) – Областен съвет (ОС) – гр. Добрич
Партньори: Австрийски младежки Червен кръст; Австрийски Червен кръст; Община град Добрич; Фондация „Херберт Степич” и Райфайзенбанк / България ЕАД
Описание/обосновка на практиката: Кратка предистория: През 1999 г. екип на ОС на
БЧК – гр. Добрич разработи и представи проект в НС на БЧК, който получи одобрение и
финансиране от Австрийския младежки Червен кръст (АМЧК). Проектът стартира на 3ти април 2000 г. с наименование „Детски център за социална интеграция“ (ДЦСИ) към
БЧК – гр. Добрич. Трети партньор в проекта е Община - град Добрич, която с Решение
№ 42-11 от 23.02.1999 г. на ОС безвъзмездно предостави за стопанисване на БЧК
сградата на бивша детска градина, на ул. „Георги Бенковски“ № 12 за Дом за деца в
социален риск. В навечерието на петата годишнина от създаването на ДЦСИ, по
предложение на ОС на БЧК – гр. Добрич, на 15 февруари 2005 г. Министерският съвет
на Република България прие Решение № 96, на основание на което Областният управител
на гр. Добрич със Заповед № РД-11-160/22.03.2005 г. прехвърли собствеността на
сградата и прилежащия й двор в полза на Българския Червен кръст.
Първоначалната договореност между БЧК и АМЧК за финансиране на проекта беше за
една година. Добрите резултати от дейността на „Детския център за социална
интеграция” (наименование до 01.03.2009 г.) в резултат на отлично партньорство между
БЧК, АМЧК и Община - град Добрич бяха основание за австрийската страна да
продължи финансирането до 2006 г. Съгласно споразумение между страните, подписано
във Виена през януари 2006 г., считано от същата година до 2010 г. вкл., бе договорено
финансирането да се редуцира с по 2000 евро за всяка година. През 2010 г. беше
отбелязана 10 годишнината на Центъра и подписан нов десет годишен договор за
сътрудничество (до 2020 г.) между БЧК и АМЧК с финансиране от 12 000 евро годишно.
От 01.01.2011 г., след конкурс, обявен от Община - град Добрич за предоставяне на
услуги, ОС на БЧК Добрич изпълнява делегирана от държавата дейност за „Център за
обществена подкрепа”. В Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) се предоставят
комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставането, превенция на
насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца,
обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от
институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на
бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви. Договорът на ОС на БЧК – гр. Добрич с Община - град
Добрич за предоставянето на услугите е до 31.12.2015 г. и е с гарантирано финансиране
от държавата чрез общината на основните дейности до тази дата.
Капацитет на ЦОП е 25 деца от 6 до 18 години.
Финансиране на ЦОП: Делегиран държавен бюджет по утвърдени стандарти - средствата
се превеждат по договор от Община - град Добрич – за заплати и осигуровки на
служителите, покриване на част от режийните разходи и на част от консумативите;
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финансови средства от Австрийския младежки Червен кръст (договор за 10 години,
считано от 2010 г.) – храна за децата, част от режийните разходи по издръжката на
Центъра, консумативи, учебни помагала, дрехи, лагер и други разходи свързани с
грижите за децата; собствен принос на БЧК – капиталови разходи по сградата,
транспортно обслужване, натурални помощи и др.
Основните дейности в ЦОП към БЧК – гр. Добрич се реализират в собствена сграда на
БЧК - гр. Добрич, специално пригодена и отговаряща на санитарно-хигиенните условия.
Те са :
 Превенция на отпадане от училище: образователни занимания въз основа
оценката на грамотност и образователните потребности на децата; социално и
психологическо консултиране на децата, родителите и техните близки, с цел
формиране на система от норми на живот и общоприети правила в обществото;
посредничество при подобряване на връзката на детето с училището.
 Превенция на изоставянето: подкрепа на родителите за по-добра грижа към
децата си.
 Превенция на насилието спрямо децата: подобряване взаимоотношенията със
семейството и осигуряване подкрепа при справяне в конфликтна ситуация;
информиране за симптомите на насилие и начините за предпазване от него;
информиране за правата на жертви на домашно насилие.
 Превенция на отклоняващо се поведение: осигуряване на подкрепа при справяне
с проблемно поведение, развитие на умения за ефективна комуникация, справяне
с конфликти и решаване на проблемите; организиране на пълноценно прекарване
на свободното време.
 Социално – административни дейности: консултации по ЗЗД, ЗСП, ЗИХУ и др.;
посредничество с други институции.
 Наблюдение и подкрепа на дете, настанено в приемно семейство.
 Наблюдение и подкрепа на деца, настанени в семейства на близки и роднини.
Цел на реализираната практика: Центърът за обществена подкрепа се вписва в
Мисията на Българския Червен кръст - чрез своите доброволци, членове и партньори,
посредством дейности и програми мобилизира ресурсите на общността в подкрепа на
уязвими деца. Цел: чрез предоставяне на комплексни социални услуги се създават
благоприятни условия за развитие на алтернативни форми на грижи, повишава се
благосъстоянието и социалната интеграция на деца в риск, осигурява се хуманитарна,
социална и психологическа подкрепа и помощ за децата и техните
семейства/настойници.
Целеви групи:
 Деца, живеещи в семейства в риск;
 Деца, изоставени от родителите;
 Деца жертви на физическо, сексуално и емоционално насилие;
 Деца с противообществени прояви;
 Деца в риск от отпадане от училище;
 Семейства на деца в риск;
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Деца и семейства, нуждаещи се от първа психологична помощ, възникнала от
различни ситуации;
Приемни родители.

Основни резултати:
 Обхванати и преминали деца през Центъра - над 400 деца (от април 2000 г. до
април 2014 г.);
 БЧК придобива собственост на сграда и двор за нуждите на ЦОП (двуетажна къща
с разгърната жилищна площ 250 кв. м. и двор от 1000 кв. м.);
 Осигурени условия за бит, учебни занимания и развлечения за децата;
 Осигурено оборудване с офис техника, достъп до интернет, телефон, ТВ;
 Преодоляване на социалното изключване на деца и юноши в изявен риск поради
нарушаване на правата им;
 Предотвратяване на отпадане на деца от училище;
 Подобряване на качеството на услугите за деца;
 Принос в информираността на общността за приемната грижа;
 Повишаване на знанията и уменията на осиновителите и на осиновените деца за
справяне с предизвикателствата в след осиновителния период;
 Превенция на изоставянето;
 Повишаване на знанията и уменията на семействата за отглеждането на децата
им, за преодоляване на семейни затруднения и за пълноценна социална
реализация;
 Повишаване на информираността сред високо рискови общности относно
детското развитие и потребностите на детето;
 Превенция на насилието;
 Превенция на отклоняващо се поведение;
 Привлечени доброволци от средите на младите и възрастните хора;
 Удовлетвореност на общността, на местната и държавна власт от дейността на
БЧК и постигнатите резултати за работа с деца в риск;
 Удовлетвореност на АМЧК от постигнатите резултати за работа с деца и
потвърдено доверие към БЧК, изразяващо се в продължително финансиране;
 ОС на БЧК – гр. Добрич спечели на два пъти конкурс за предоставяне на услуга с
делегиран държавен бюджет;
 Дългосрочно партньорство – модел за добра практика между БЧК и Австрийския
младежки Червен кръст, Фондация „Х. Степич” и Райфайзенбанк/България ЕАД;
Община - град Добрич.
Иновативни аспекти:
През всички години на съществуване Центъра се превърна и утвърди в едно ново,
различно и най-вече привлекателно място на доброволчески дейности, организирани и
провеждани от доброволци на БЧК/БМЧК в партньорство с доброволци от Австрийския
Червен кръст и Австрийския младежки Червен кръст.
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Центърът е място, където се реализират разнообразни дейности с основно участие на
доброволци на БЧК и БМЧК в полза на децата. Младите доброволци организират и
провеждат обучения на различна тематика, а на всеки празник и на бележити дати са сред
децата. Възрастните доброволци предават своя житейски опит на децата, поддържат
непрекъснат моста между поколенията жив.
Особено място заемат дейностите на доброволците от двете червенокръстки организации
(БЧК и АМЧК) при организирането и в провеждането на двата лагера - през лятото на
2006 г. деца от Австрия бяха на лагер в Албена, а през 2007 г. българските деца бяха на
лагер в Австрия.
Значителен е индивидуалният принос на доброволката от Австрия - Мария Рьогнер,
класен ръководител в основно училище в гр. Линц. Под нейно ръководство се провеждат
фондонабирателни кампании в полза на децата от гр. Добрич. Посещенията на
доброволци от Австрия в Центъра е добра възможност за опознаване и комуникации. По
традиция на всеки празник доброволци от Австрия изпращат подаръци за децата.
Постигнати резултати от активното участие на доброволците:
 Доверие и приятелско отношение между децата;
 Самопознание и повишена самооценка;
 Мотивация, стремеж за развитие и промяна;
 Подобряване на комуникационните възможности;
 Адекватно поведение и отношение към хората с увреждания;
 Осмислено прекарване на лятната ваканция;
 Чувство за принадлежност към екип и екипни отговорности;
 Повишаване на знания и умения за самопомощ и взаимопомощ при бедствия,
аварии и катастрофи;
 Решаване на конфликтни ситуации;
 Повишаване на езиковите познания и възможност на децата да общуват с децапредставители на други националности и култури;
 Популяризиране дейностите на Центъра;
 Повишено желание към учебния процес;
 Повишаване авторитета и популяризиране дейностите на БЧК/БМЧК.
Ефективност:
ОС на БЧК – гр. Добрич, доброволци и партньори осъществяват изключително добре
работещ модел, утвърден в общността и с общи и обедини усилия продължат да работят
за постигане на:
 Доказана необходимост от предоставяната услуга – ЦОП, измерител – над 400
обхванати и преминали деца през Центъра;
 Обединени усилия на различни партньори – финансиране от държавния бюджет,
от партньори и собствен принос на БЧК;
 Активно участие на доброволци на червенокръстката организация.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети:
Изпълняваната практика от БЧК Добрич кореспондира изцяло с основните приоритети
на Националната програма за развитие на България 2020: Приоритет 6. Укрепване на
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институционалната среда за по‐висока ефективност на публичните услуги за гражданите
и бизнеса.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех:
Основните проблеми в началото на реализиране на практиката бяха свързани с
финансирането и сградния фонд при наличие на потребност от предоставяне на социални
услуги за деца в неравностойно положение в общността. Най-голямото
предизвикателство беше, че в началото освен идея за такъв тип услуги, БЧК – гр. Добрич
не притежаваше двата основни фактора – финанси и сграда.
Аргументиран проект пред АМЧК и привличането им за основен финансов партньор,
както и предоставянето на сграда от Община - град Добрич и постоянна подкрепа в хода
на реализацията са ключовите фактори за успеха на практиката на БЧК – гр. Добрич.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката:
Предоставихме нашият опит като добра практика на ЦОП Созопол. През месец март 2014
г. германска гражданка посети ЦОП Добрич за заимстване на добрата практика, като
препоръката за това е от страна на АМЧК.
Очаквани резултати в дългосрочен план:
 Снижен брой на деца в институциите;
 Снижен брой на деца жертви на трафик;
 Снижен брой на безпризорни деца на улицата;
 Снижен брой на деца жертви на насилие;
 Снижен брой на деца, отпадащи от училище;
 Повишена степен на удовлетвореност на децата и семействата от предоставяните
специфични услуги;
 Предоставяне на нови алтернативни услуги в общността;
 Процентно изменение в броя на случаите, регистрирани в ОЗД;
 Повишаване броя на деца-възпитаници на Центъра, продължаващи образованието
си в специализирани и висши учебни заведения;
 Активно участие на доброволците в дейности на Центъра;
 Включване на ЦОП в национални програми и кампании;
 Укрепване и развитие на взаимоотношенията на ОС на БЧК със сегашни и нови
партньори, с държавните и общински институции.
Допълнителна информация:
През Европейската 2011 година на доброволческите дейности на ОС на БЧК – гр. Добрич
беше присъдена Първа награда от НС на БЧК за „Най-добра работа в общността“ за
предоставяната услуга „Център за обществена подкрепа“.

Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
деинституционализация на грижата за деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз
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Проект „Семейство за всяко дете“
Организация/институция: дирекция „Социална политика и здравеопазване“, община
Шумен.
Партньори: Проект „Семейство за всяко дете“ се реализира от УНИЦЕФ. Услугите ще
бъдат предоставяни от община Шумен чрез Комплекс за социални услуги за деца и
семейства в партньорство с Институт за социални дейности и практики.
Описание/обосновка на практиката: Към момента проект „Семейство за всяко дете“
се реализира на територията на област Шумен. Финансирането е осигурено от УНИЦЕФ
със средства от дарения. Проектът се състои от два компонента: изготвяне на оценки на
родителския капацитет на семейства на деца, настанени в ДМСГД - Шумен,
включително разширеното им семейство; ранна превенция на изоставяне на бебета и
работа в общности. Основната цел е изготвяне на задълбочен анализ за ситуацията на
децата и техните семейства, с цел подготовка за реинтеграция, приемна грижа и/или
други форми на подкрепа, насочени към осигуряване на семейна грижа на децата,
настанени в ДМСГД -Шумен.
Цел на реализираната практика: УНИЦЕФ цели да създаде в една или повече области
мрежа от услуги за подкрепа на родители и семейства на малки деца. Целта е
посредством тези услуги да се осигури алтернатива на настаняването и отглеждането на
деца от 0-3 години в ДМСГД в град Шумен. Моделът ще бъде използван за поетапно
преструктуриране и закриване на всички домове за деца в България чрез държавно
финансиране и средства от Структурните фондове на ЕС. Ще бъдат разработени
финансови стандарти и методики за новите услуги с цел осигуряване на устойчивост,
включително и финансова. УНИЦЕФ ще предложи и нов модел на финансиране на
социални услуги в интерес на децата и семействата.
Целева група: Деца от 0 до 3 години, настанени в ДМСГД.
Основни резултати: Услугите, които се предвиждат по проекта са:
• 3 Семейно - консултативни центъра за бебета и родители. Центровете са създадени
през 2011 г. и 2012 г. и работят с най-уязвимите групи в общността, като предлагат
следните услуги:
- консултиране и индивидуална подкрепа на семейства с малки деца в риск;
- услуги за превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани
институции в рамките на програма „Бременност в риск" (издирване и насочване на
бременни жени в риск и майки към системата на здравеопазване;
- улесняване на достъпа до здравни услуги чрез повишаване на здравната грамотност
в рискови общности;
- консултативни услуги за подкрепа на семейства;
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- консултиране и подкрепа за новородени деца и млади майки, което включва ателие
за групова работа със семейства с малки деца в риск и развиване на родителски капацитет
на семейства с бебета и малки деца в риск;
- посредничество за подобряване на социалните умения на семейства;
- училища за родители в подкрепа на ранното детско развитие;
- подготовка на бъдещи родители;
- услуги по подготовка на подрастващи и млади хора за семеен живот;
- семейно планиране.
• Превенция на изоставяне на ниво родилен дом: Социални работници от КСУДС Шумен консултират бременни жени и майки, при които има риск от изоставяне на децата
и им предоставят подкрепа, насочена към оставане на децата в семейството. До момента
са подкрепени 96 майки, като 56 от тях са поели грижите за своите деца.
• Приемна грижа за новородени деца и бебета: Областният център по приемна грижа
организира целеви кампании за набиране на приемни семейства за деца от 0-3 години
/приоритетните целеви групи по проекта/. Всички приемни семейства, в които се
настаняват новородени бебета получават материална подкрепа. Общо 87 бебета са
настанени в приемно семейство като превенция на настаняване в ДМСГД или като мярка
за извеждането им от дома до края на 2012 г.
• Дневен център за деца с увреждания: Предвидено е създаването на два центъра за
деца с увреждания до 7 г. в гр. Шумен и гр. Нови Пазар, които да предоставят услуги по:
- дневна почасова грижа, рехабилитация, измерване на ръста и теглото на детето,
обиколка на главата, гърдите, здравословно състояние, проследяване на имунизационния
календар;
- проверка и диагностика на психомоторното развитие.
Иновативни аспекти:
1. Ранна интервенция и предотвратяване изоставяне на бебета:
- материална подкрепа при отглеждане на бебе;
- мобилен екип от психолог, лекар педиатър, социален работник, рехабилитатор,
кинезитерапевт;
- превенция на ранни забременявания, семейно планиране, ранно идентифициране на
рискова бременност.
2. Център за подкрепа на родители на бебета и малки деца и Център за детско и
майчино здраве:
- ремонтни дейности, закупуване на оборудване и обзавеждане;
- рехабилитация и здравни грижи в домашни условия на майки, които отглеждат деца
с увреждания до 3 годишна възраст;
- мултидисциплинарен екип от социални работници, психолози, медицински
персонал, рехабилитатор;
- консултиране и подкрепа на семейства;
- почасова грижа за деца;
- профилактика на заболяванията в детска възраст;
- спешна помощ за родители - осигуряване на заетост на родителите, материална
подкрепа подпомагане и евентуално семейно настаняване.
3. Приемна грижа и осиновяване:
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- намиране, оценка, подготовка на приемни родители и кандидат осиновители;
- подкрепа и наблюдение на детето и семейството след настаняване в приемно
семейство или осиновяване на детето.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: УНИЦЕФ работи с
централни и местни власти и неправителствени организации за разпространение на
опита и прилагане на модела и в други области в страната.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Всяка година 2 000
български деца биват изоставяни и настанени в институции. Медицински доказано е, че
отглеждането на дете до 3 годишна възраст в институция има трайно негативно
въздействие върху неговото развитие и силно намалява шансовете за пълноценна
реализация в живота. В тази ранна и много важна за човека възраст, всеки 3 месеца,
прекарани в дом, забавят физическото развитие на детето с 1 месец.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Целта е да бъде
създадена мрежа от услуги за подкрепа на родители и семейства с малки деца. В рамките
на проекта се предвижда да бъдат развити нови социални и здравни услуги в допълнение
на съществуващите.
Допълнителна информация: Паралелно с развитието на услугите с цел закриване на
ДМСГД ще бъдат проведени и следните дейности: актуализиране на оценките на децата,
настанени в дома и техните семейства; актуализиране на плановете за действие за работа
с всяко дете и неговото семейство; оценка на персонала в дома; изготвяне на план за
закриване на дома с описание на дейностите по отношение на децата, персонала и
сградата.
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Проект „Детство за всички” – планиране и прилагане на
конкретни мерки за реална деинституционализация на децата с
увреждания
Организация: Държавна агенция за закрила на детето
Партньори: Агенция за социално подпомагане и Министерство на здравеопазването
Описание/обосновка на практиката: В изпълнение на План за действие към
Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република
България”, Държавна агенция за закрила на детето, в партньорство с Агенция за
социално подпомагане и Министерство на здравеопазването, реализира проект
BG051PO001-5.2.08-0001 “Детство за всички” по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” в периода юни 2010 г. – октомври 2014 г. на територията на Р
България.
Цел на реализираната практика: Общата цел на проекта е планиране и прилагане на
конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания,
настанени в специализирани институции за деца. Подпомагане и ускоряване на процеса
на закриване на специализираните институции за деца с увреждания. Наред с това могат
да бъдат откроени и следните специфични цели:
 Подготовка на процеса на деинституционализация за децата и младежите с
увреждания, настанени в институции чрез индивидуален подход към потребностите на
всяко дете и младеж.
 Идентифициране на подходящите социални услуги в общността и съответните целеви
територии, в които те ще бъдат разкрити.
 Създаване на условия за активно включване на заинтересованите страни, привличане
на местните общности и повишаване на гражданското участие в процесите на подкрепа
и социално включване на децата и младежите от специализираните институции.
 Популяризиране на новата философия за грижа за децата и младежите с увреждания с
акцент върху превенция на рисковете от изоставяне, ранна интервенция и подкрепа на
семействата.
 Създаване на предпоставки за повишаване на мотивацията и професионалните умения
на персонала, ангажиран с предоставянето на социални услуги за целевата група.
Целева група: Проектът е насочен към деца и младежи с увреждания, настанени в
специализираните институции (СИ) Дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) и Дом
за деца с физически увреждания (ДДФУ).
 Деца с увреждания над 3 години, настанени в Домовете за медико-социални
грижи за деца (ДМСГД);
 Деца и младежи, настанени в Домовете за деца, лишени от родителска грижа
(ДДЛРГ);
 Деца с увреждания, ползващи социални услуги в общността;
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Семейства на деца с увреждания;
Персонал, ангажиран в социалните услуги за деца.

Основни резултати:
 Извършена оценка и анализ на потребностите на всички деца от целевата група;
 Препоръчани конкретни видове социални услуги в общността и социални услуги
от резидентен тип;
 Идентифицирани целеви територии, които да разкрият нови социални услуги, в
съответствие с анализираните потребности на децата и младежите от целевата
група;
 Проведени информационни кампании;
 Извършване на втора оценка на децата и младежите и изследване на желанието
на техните родители да поддържат контакт. Мотивирано предложение за вида
социална услуга и населено място;
 Проведени обучения на персонала на специализираните институции;
 Проведени обучения на персонала на новосъздадените услуги;
 Разработени планове за извеждане на децата и младежите от специализираните
институции.
Иновативни аспекти: Целите на проект „Детство за всички” се реализират
посредством 3 основни иновативни подхода:
 затваряне на входа на специализираните институции за деца с увреждания;
 планиране на дейности по подготовка за извеждане от специализираните
институции за всяко дете и младеж;
 изграждане на модел за междуобщинско и регионално планиране на създаването
и развитието на социални услуги за деца и младежи с увреждания и техните
семейства.
Проект „Детство за всички” е иновативен и с това, че за първи път в историята на
европейските фондове един проект се финансира по взаимодопълващ се начин по
няколко оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално
развитие” и „Развитие на селските райони”.
Ефективност: Международни изследвания в областта на грижата за децата и подкрепата
на семействата доказват, че средствата, отделени за превенция и грижа в семейна среда
в дългосрочен план многократно се възвръщат.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Проект „Детство за
всички” е в пряко съответствие с Националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република България”, приета на 24 февруари 2010
г. от Министерски съвет и Планът за действие за нейното изпълнение. Проектът се
основава на политика в най-добрия интерес на детето, насочена към подкрепа на
семействата, и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на
техния пълен потенциал. Тази политика е основана и на зачитане на правата на детето,
нормите, стандартите и принципите на универсалност, неделимост и недискриминация,
Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
деинституционализация на грижата за деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

16

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

като същевременно се характеризира с висока чувствителност, гъвкавост и подготвеност
за посрещане на предизвикателства.
Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в
Република България” е изработена в съответствие с Насоките за алтернативната грижа
за деца, приети от Комитета на Обединените нации за правата на детето и одобрени от
Общото събрание. Изпълнението на проекта е в съответствие с изпълнението на план за
действие 2010 – 2013г., с конкретни дейности по прилагането на Националната
стратегия.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Основните
предизвикателства са свързани с:
 привличането в процеса на деинституционализация на общините, на чиято
територия функционират специализираните институции за деца;
 степен на ангажираност на заинтересованите страни в процеса;
 времевата рамка на проекта, предвид неговата мащабност;
 сериозен риск за живота и здравето на децата и младежите при извеждането им от
СИ;
 липса на достатъчно съпътстващи услуги в общността.
За управление на риска и като ключови фактори за успех са предвидени следните
дейности:
 създаване на структури за управление на процеса на няколко нива – местно,
регионално и национално;
 провеждане на целенасочени кампании за мотивиране и запознаване с
положителните ефекти от процеса на деинституционализацията;
 провеждане на специализирани обучения на персонала от СИ и новоизградените
услуги;
 планиране на подготовката на извеждането на всяко дете и младеж в новите
социални услуги;
 анализ и преглед на съществуващите оценки на децата и младежите, в резултат на
което са дадени препоръки за нуждата от услуги за в бъдеще. Резултатите от тази
оценка ще послужат за планиране на услуги за тях, както и за оформяне на
глобална визия за модел за услуги на общинско ниво.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Посредством
използването на иновативни подходи при реализирането на проекта се дава основата за
неговото мултиплициране в последващи действия по отношение на:
 Планиране, подготовка и осъществяване на деинституционализация на децата от
ДМСГД;
 Планиране, подготовка и осъществяване на деинституционализация на децата от
ДДЛРГ;
 Планиране, подготовка и осъществяване на деинституционализация на възрастни
с увреждания;
 Планиране, подготовка и реализиране на образователни услуги за деца с
увреждания в общността.
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Проектът допълва и подкрепя мерките за деинституционализация и цялостна реформа в
грижите за деца в България.
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Програма „Ранна интервенция“ – Център „Ранна интервенция за
предотвратяване изоставянето на деца с увреждане“
Организация: Фондация „Карин дом“
Партньори: Община Варна, отдел „Закрила на детето“ – Варна, Сдружение „Цветно
бъдеще“, Неонатологичните и родилни отделения към СБАГАЛ „Проф. Д-р Д.
Стаматов“ – Варна и МБАЛ „Св. Анна“ – Варна
Описание/обосновка на практиката: Програмата предоставя услуги на семейства с
деца от 0 до 3г., които са с увреждания, изоставане в развитието или риск от изоставане
в развитието. Тя е насочена към изграждане на стабилна емоционална връзка между дете
и родител, повишаване капацитета на родителя и подпомагане развитието на детето,
което влияе върху предотвратяване изоставянето на детето в институция и постигането
на устойчиви резултати по отношение прогреса на детето.
Програмата се реализира от 2010 г. и е действаща и към момента:
 Реализира се в община Варна;
 Финансирането е първоначално с проект на „Програма за ранно детско развитие“,
Лондон към Фондации Отворено общество. От месец юли 2013 г. община Варна
предоставя финансиране като общинско-делегирана дейност за Център „Ранна
интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждане“;
 Програмата отговаря на необходимостта от предотвратяване изоставянето на
деца, родени с увреждания от възможно най-ранна възраст чрез използване
предимствата на ранната интервенция и семейно-ориентирания подход. Детето се
подпомага от най-ранна възраст във всички негови области на развитие, като
същевременно се развиват умения и знания у родителите за разбиране и
насърчаване развитието на детето.
Основните дейности - предоставяне на услуги: домашни посещения от специалисти;
групи за игра за деца и родители; библиотека на играчките; подкрепа за кърмене;
родителски групи за взаимопомощ и подкрепа, консултации за превенция изоставяне и
подкрепа на родители от психолог.
Целева група: Семейства с деца от 0 до 3 г., които са с увреждания, изоставане в
развитието или риск от изоставане в развитието.
Основни резултати: Мониторингът и оценката на Програмата показват висока степен
на удовлетвореност на родителите от услугите и напредък в развитието на детето.
Родителите придобиват умения и знания как да посрещат нуждите на детето си и са поуверени в оглеждането и стимулиране развитието на детето си. За периода 12/2010 г. –
03/2014 г. в програмата са участвали 294 деца и техните семейства.
Иновативни аспекти: Прилагането на семейно-ориентиран подход и акцент върху
всички области на развитие на детето (в които има изоставане) във възрастта от 0 до 3г.
Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
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Семействата са тези, които вземат решения. Интервенциите овластяват семействата с
умения, знания и компетенции, които им позволяват достъп и контрол върху ресурсите,
нужни за посрещане на техните потребности.
Ефективност: Разходите до момента са използвани за развитие на услугата – обучение
на специалисти и консултанти по кърмене, разработка на информационни материали и
документация за услугата, създаване на мрежа от партньори, материали за
осъществяване на услугата. Веднъж направена тази инвестиция, нейната възвращаемост
е средносрочна, предвид постигнатите резултати със семействата. Общинскоделегираната дейност е определена на 1 875 лв. на година за дете при капацитет 40 деца
(за 2014 г.). Въпреки че в този бюджет не са включени всички разходи, свързани с
обучения, супервизии и др., те са в пъти по-ниски от разходите за едно дете в институция.
Ефектът от работата със семейството, което да може да работи само с детето, а не само
да разчита на специалиста е дългосрочен. Редица проучвания сочат за възвращаемостта
от инвестицията в ранна детска възраст, вкл. ранна интервенция, което е показател за
ефективността на прилаганата практика.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Практиката директно
кореспондира с политиката на страната и ЕС за деинституционализация, т.е. развитие на
услуги, които подкрепят семействата и предотвратяват изоставянето на деца. Практиката
съответства и на планираните дейности на държавата да развива услуги по ранна
интервенция чрез Общностни центрове в цялата страна.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Обучението на
специалистите в прилагане на семейно-ориентиран подход и работа с деца във възраст
от 0 до 3 г. са основните предизвикателства на Програмата. В България университетското
образование не предоставя достатъчно знания в областта на развитие и работа с деца от
0 до 3 г. Основният акцент е върху физическото развитие и при образование и при
предоставяни услуги. Услугите в България за деца със специални нужди основно
прилагат експертен подход, който не подкрепя семейството и не го овластява при
отглеждането на неговото дете. Необходимостта от обучение на специалистите и общо
разбиране за предимствата на семейно-ориентирания подход е голяма.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Практиката е
мултиплицирана в други населени места в България и се реализира предимно в рамките
на проекти на доставчици на услуги. Тя се възприема с интерес от общински
администрации, отдели „Закрила на детето“, доставчици на услуги, учители в детски
градини и родители на местно ниво. Предстоящите планове на държавата за стартиране
на услуги по ранна интервенция предоставят изключително добра възможност за
репликиране на модела на национално ниво, като при това трябва да се отчетат
наличните предизвикателства.
Допълнителна информация: Основни дейности на подкрепа, които предоставя
услугата „Ранна интервенция“:
 Домашни посещения от мобилен екип от консултанти по ранна интервенция;
Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
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Родителски групи за взаимопомощ и подкрепа се водят от квалифициран
психолог/психотерапевт;
 Неформална родителска мрежа и създаване на „Родител за подкрепа” – опитен
родител, към който може да се обърне семейството за съвет и споделяне на опит;
 Групи за игра дете – родител се водят от психолог и специален педагог;
 Подкрепа за кърмене дава: обучение на акушерки и доброволни консултанти по
кърмене, индивидуална подкрепа за кърмене, информационни срещи за кърмене
и развитие на детето през първата година;
 Ресурсна библиотека с книги за деца и родители;
 Информационни и обучителни дейности, свързани с популяризиране на
социалната услуга сред доставчици на други услуги в общността, както и
широката общественост. Обученията включват организиране на срещи и
семинари с партньори, родители, специалисти за запознаване с дейностите по
социалната услуга. Те са насочени към организиране на обучения и обмяна на
опит за повишаване на квалификацията на екипа.
В „Карин дом“ от 1 година съществува Библиотека на играчките. Създаването й стана
благодарение на WWO. Библиотека на играчките дава възможност на децата и
родителите (или баба, дядо) заедно да играят. Семействата могат да ползват играчката
безплатно, всеки работен ден. На децата и родителите в помощ са библиотекарите, които
могат да консултират родителите и да предлагат интересни игри. Играчките в
библиотеката са подбрани от психолози на най-голямото изложение за детски играчки в
САЩ. Те са красиви, безопасни, многофункционални и развиващи. На рафтовете те са
разделени по възрасти - 1-3 г., 3-5 г. и 5-7 г. Всяка играчка е придружена от т.нар.
„референтна карта“, в която е описана играчката, предложена е една игра с тази играчка
и са посочени областите от детското развитие, които могат да бъдат стимулирани.
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Проект BG051PO001 - 4-1.07 „Включващо обучение“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20072013“
Организация/институция: дирекция „Достъп до образование и подкрепа на
развитието“, Министерство на образованието и науката.
Описание/обосновка на практиката:
1.
Изграждане на подкрепяща среда от екип от специалисти за децата, лишени от
родителска грижа, ползващи услуги от резидентен тип (Център за настаняване от семеен
тип и Защитено жилище) и включени в процеса на деинституционализация. Предвижда
се да бъдат обхванати до 400 деца чрез назначаване на 192 специалисти - психолог,
ресурсен учител или друг специалист с педагогически функции, в 64 пилотни детски
градини и училища с достъпна среда и в близост до новите услуги от резидентен тип.
Специалистите извършват оценка на потребностите на децата и учениците и въз основа
на нея изготвят план за подкрепа за обучението на всяко дете, работят за промяна на
нагласите и за приобщаване на децата от институциите, оказват методическа помощ и
подкрепа на персонала на училището/детската градина, на учениците и родителите за по
успешното осъществяване на процеса на приобщаване.
2.
Реформиране и изграждане на нов модел на организация и функциониране на
помощните училища от интернатен тип чрез екип от специалисти, интегрирани услуги
(арттерапия, кинезитерапия, специализирано хранене, ежедневен специализиран
транспорт от училището до местоживеенето на всяко дете, работа със семейството).
Закриването на интерната в структурата на училището осигурява провеждане на
обучение и подкрепа без откъсване от семейната среда в съответствие с процеса на
деинституционализация.
Дейностите стартираха през 2012 г. и са с краен срок - 31.10.2014 г. Реализират се засега
в 10 пилотни общообразователни училища и детски градини в близост до Центровете за
настаняване от семеен тип и до защитените жилища и в 1 пилотно помощно училищеинтернат. Финансират се със средства по проекта.
Целева група: Деца, лишени от родителска грижа, ползващи услуги от резидентен тип
и включени в процеса на деинституционализация; деца с тежки и с множество
увреждания.
Основни резултати: Осигурява се възможност децата без родителска грижа да бъдат
включени в общообразователна среда в подходяща за тях форма на обучение, с цел подобра социализация. На този етап са обхванати 55 деца и са назначени 16 специалисти (6
ресурсни учители, 5 психолози, 5 логопеди, общообразователни учители, родители).
Осигурява се обучение за 90 деца с множество увреждания в съответствие със
съвременните изисквания по отношение на децата с тежки и с множество увреждания,
изграждане на знания и умения, свързани с индивидуалните потребности на всяко дете.
Назначени са 30 специалисти – психолози, логопеди, арттерапевти, кинезитерапевти,
социален работник, възпитатели, помощник-възпитатели, помощен персонал.
Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
деинституционализация на грижата за деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския
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Иновативни аспекти: Проектът осигурява подкрепа за обучение в общообразователна
среда за една от най-уязвимите групи - децата и учениците с увреждания. Чрез
осъществяването на включващо обучение, изграждането на новите, заложени в проекта
модели, ще се подобри достъпът до образование, ще се повиши качеството, ще се
формират знания и умения в зависимост от индивидуалните потребности на всяко дете,
което ще увеличи шансовете за успешно социално включване и реализация и в крайна
сметка ще подпомогне в по-широк смисъл процеса на деинституционализация. И двете
дейности се осъществяват за първи път в системата на народната просвета.
Ефективност: Ще бъде отчетена след приключване на дейностите.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Изгражданите
модели/практики са в съответствие с държавната политика за равен достъп до качествено
образование на деца и ученици със специални образователни потребности, за социално
включване и за деинституционализация на грижата за деца.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Съпротива от страна на
родителите на децата с увреждания и на учителите от общообразователните училища и
детски градини. Успешно приобщаване на децата с увреждания в общообразователна
среда, промяна на нагласите в цялата общност, добри постижения и напредък в
цялостното развитие на децата.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Мултиплициране
на ефекта от дейността на назначените екипи от различни специалисти, проведените
специализирани обучения за работа с децата с увреждания, позитивните нагласи на
родителската и училищната общност към добри постижения и напредък в цялостното
развитие на децата.

Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
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Проект „И аз имам семейство”
Организация: Агенция за социално подпомагане (АСП)
Партньори: Проект „И аз имам семейство” се изпълнява в партньорство с 83 общини.
Описание/обосновка на практиката: Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от
АСП в партньорство с 83 общини на територията на страната и има национален обхват.
Проектът е в изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в Република България“ и Плана за действие за нейното изпълнение. Отразява
цялостната реформа в подхода за грижа към децата в България и подкрепя процеса на
тяхната деинституционализация. Проектът е насочен към създаване и реализиране на
устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в
специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.
Цел на реализираната практика: Прилагане в национален мащаб на нов подход за
предоставяне на услугата „Приемна грижа” – доброволна, професионална и заместваща;
децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво
като инструмент за превенция на настаняването на децата в специализирани институции
или тяхната деинституционализация; намаляване на бедността, особено в малките
населени места, чрез създаване на заетост за безработни лица, които да бъдат
професионални приемни родители.
Целева група: Приоритетна целева група - бебета и деца до 3 години, настанени в
институции, както и деца с увреждания, деца от специализирани институции за деца и
деца в риск от общността. Приемни родители и семейства.
Основни резултати: Проектът се основава на политика в името на най-добрия интерес
за детето, насочена към подкрепа на приемните и биологичните семействата и създаване
на възможно най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен
потенциал.
В периода на изпълнение на проекта се прилага нов подход при предоставянето на
доброволната, професионалната и заместващата приемна грижа и се работи за
увеличаване броя на приемните семейства, които се грижат за деца в риск. Индикатори
за изпълнение: брой разкрити нови форми на социални услуги в общността до края на
операцията – в най-малко 80 общини, включени в операцията, брой деца от
специализирани институции и деца в риск от изоставяне, настанени в приемни семейства
– до края на операцията – 600 деца, увеличен брой приемни семейства – най-малко 500
лица, увеличен брой деца, биологични семейства, кандидати и приемни семейства и
семейства на близки и роднини, ползващи социални услуги в общността – най-малко 700
деца и лица. В резултат на успешното популяризиране и подобряване на обществените
нагласи към услугата „приемна грижа” към 28.02.2014 г. общият брой на кандидатите за
приемни родители по проекта е 1 740, като от тях утвърдени от Комисиите по приемна
грижа са 955 семейства.
Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
деинституционализация на грижата за деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

24

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Отчитайки колко е важно професионализирането на услугата, социалните работници от
екипите по приемна грижа към общините партньори се стремят да извършват качествен
подбор и обучения на кандидатите, както и индивидуални и групови супервизии на
приемните семейства. По този начин се гарантира качество на предоставяната услуга и
превръщането й в ефективен инструмент за превенция и деинституционализация.
Иновативни аспекти: Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането
й на общинско ниво като инструмент за превенция на настаняването на децата в
специализирани институции или тяхната деинституционализация.
Проектът допринесе за разширяване на кръга на субектите, които могат да предоставят
услугата „приемна грижа”. Иновативен аспект е и настаняването на бебета директно от
родилно отделение като форма на превенция на институционализирането на
новородените.
Ефективност: В резултат на успешното популяризиране и подобряване на обществените
нагласи към услугата „приемна грижа”, към 28.02.2014 г. общият брой на кандидатите за
приемни родители е 1 740. От тях утвърдени от комисиите по приемна грижа са 955
приемни семейства /изпълнен е индикаторът за нови приемни семейства по проекта:
500/. Общият брой на децата, преминали през приемна грижа към отчетния период е 1
123 деца. По проекта 458 деца са изведени от специализирани институции и 173 от
резидентни услуги. Предоставянето на услугата от общините допринася и за
предотвратяване на настаняването в специализирани институции, като общо 491 деца от
общността са настанени в приемни семейства, като децата имат възможност да
поддържат контакт с биологичните си родители, с цел да се върнат при тях.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Проектът се изпълнява
в рамките на схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Бюджетна линия BG051РО0015.2.11 – ПРИЕМИ МЕ. АСП е конкретен бенефициент. Проектът се реализира в
партньорство с 83 общини в страната и е с национално значение. Одобреното
финансиране на проекта е 14 989 455.30 лева. Проектът е в изпълнение на Национална
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана
за нейното изпълнение и отразява цялостната реформа в подхода за грижа към децата в
България. Индикативен срок за изпълнение на проекта: 30.09.2011 г. – 30.09.2014 г. В
последствие срокът за изпълнение на проекта е удължен до 28.02.2015 г.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Реализирането на проект
„И аз имам семейство” осигурява възможност на децата в риск да живеят в подходяща
семейна среда и да имат достъп до необходими услуги, съобразно техните потребности
и индивидуални нужди. Приемните родители получават подкрепа и помощ от
специалисти, за да могат да предоставят качествена грижа на децата. Изпълнението на
проекта допринася за реализиране на стратегическите цели на ОП РЧР, тъй като е
конкретно ориентиран към повишаване качеството на живот и социалното включване на
една от най-уязвимите групи в обществото – децата в риск, голяма част от които са деца,
настанени в специализирани институции. Развитието на социална услуга от такъв тип е
Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
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в контекста на потребностите и спецификите на ситуацията у нас, като същевременно
съответства и на ангажиментите на България като пълноправен член на Европейската
общност за развиване на алтернативни форми на социални услуги, подобряване
качеството на живот на децата в риск и създаване на възможности за пълноправното им
участие в обществения живот, както и разкриване на работни места.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: С проекта се
осигурява възможност дейността да се делегира като социална услуга в общността и
практиката да се реализира на територията на цялата страна.
Допълнителна информация: Проектът осигурява обучение и подкрепа на семействата
на роднини и близки, при които има настанени деца. Дейността стартира през м. 03.2012
г. с указателно писмо до териториалните структури на АСП, с насоки относно
възможностите за издаване на направления към ЕПГ за работа със семейства на роднини
и близки – за обучения, консултации, участие в групи за самопомощ и т.н. Съгласно
утвърдена програма екипите по приемна грижа провеждат обучения на семейства на
близки и роднини, в които има настанени деца. Предоставя се възможността за
провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства, както и
създаване на групи за самопомощ. Избрани и наети са 10 външни консултанти,
специалисти в областта на психологическата работа и супервизията, които да
консултират и да оказват подкрепа на ЕПГ в работата им с приемните семейства и
предоставянето на супервизия. Съгласно договорен график, консултантите посещават
общините партньори, с цел оказване на подкрепа на социалните работници от ЕПГ.
Проектът предвижда разработване на единен финансов стандарт за услугата „приемна
грижа“. През м. 03.2014 г. е сключен договор за изготвяне на проект за ЕФС за
предоставяне на услугата. Приемането на стандарт ще гарантира устойчивостта на
проекта и ще даде основание за промяна на правната регулация на социалната услуга
„приемна грижа“ и нейното предоставяне като държавно делегирана дейност.
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Проект „Участието на потребителите в процеса на вземане на
решения – стъпка към пълна социална интеграция”
Организация: Фондация „Сийдър”
Партньори: Община Кюстендил и „Лърнинг Дизабилити Уелс” – Уелс, Великобритания
Описание/обосновка на практиката: В процеса на закриване на специализираните
институции и създаването на социални услуги в общността, все повече нараства нуждата
от съвременни методи за работа с деца и младежи с интелектуално затруднение,
основаващи се на социалния подход към увреждането. Този подход се прилага в
държави, в които е общопризнато, че социалните услуги са по-добре развити и поставя
акцент върху овластяването на клиентите да дават мнение и да участват във формирането
на собствения си живот чрез т.нар. „планиране с акцент върху личността (ПАЛ)”. Поради
тази причина в рамките на проект „Участието на потребителите в процеса на вземане на
решения – стъпка към пълна социална интеграция” по ОПРЧР „Без граници – Компонент
1” Фондация „Сийдър” изследва практиките на ПАЛ и започна да ги прилага в работата
си с клиентите на Центрове за настаняване от семеен тип „Сияние” в гр. Кюстендил.
Проектът се изпълняваше в периода 1 юли 2012 г. – 30 юни 2013 г, но добрата практика
продължава да се прилага и след приключването му.
Основната дейност по прилагането на ПАЛ е индивидуална работа на членове на
персонала с всеки клиент за разработка на т.нар. „инструменти” на ПАЛ, чрез които
клиентът комуникира, дава информация за себе си и поставя основите за участие в
планирането на живота си. Тези „инструменти” могат да бъдат под формата на книжка
с любими снимки, една страница, в която клиентът дава кратка информация за себе си,
любим предмет и т.н. Индивидуалната работа беше предшествана от обучение в ПАЛ
на персонала на ЦНСТ „Сияние”, социални работници и специалисти от други социални
услуги и Община Кюстендил от „Лърнинг дизабилити Уелс” с опит и съвременна
експертиза в областта. В процеса на прилагане на иновативния за България модел се
провеждаха мултидисциплинарни срещи за обсъждане на напредъка и
предизвикателствата, а накрая се направи оценка на резултатите. Те бяха представени
пред други заинтересовани страни и продължават да се разпространяват чрез
публикации на Фондация „Сийдър” и споделяне на опита по различни поводи.
Цел на реализираната практика: Целта на практиката е да се даде възможност на деца
и младежи с интелектуални затруднения – клиенти на социални услуги в общността, да
участват в процеса на планиране и вземане на решения, касаещи техния живот.
Целева група: Целевата група са клиенти на ЦНСТ „Сияние” в гр. Кюстендил с
различна степен на интелектуално затруднение и комуникативни умения и персоналът
на услугата.
Основни резултати: Изготвен е анализ на резултатите от прилагането на ПАЛ чрез
провеждане на анкети и интервюта на персонала и чрез пряко наблюдение на клиентите.
Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
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Поставено е началото на един труден процес - персоналът да дава възможност на
клиентите да участват във вземането на решения и клиентите да осъзнават, че имат това
право. Част от клиентите, включени в целевата група, подобриха комуникационните си
умения и показаха повишено самочувствие, а персоналът започна да гледа на тях като
на хора с определени желания, предпочитания и страхове. Членове на персонала научиха
повече за клиентите, с които работиха индивидуално, а те от своя страна проявиха
повишено разбиране за самите себе си. Добрата практика е разпространена чрез
сравнителен анализ на законодателството в областта, публикация относно приложения
модел и заключителна конференция.
В пилотното прилагане на ПАЛ взеха участие 6 деца и младежи с интелектуално
затруднение, 6 членове на персонала на ЦНСТ „Сияние” и 1 социален работник.
Иновативни аспекти: В повечето социални услуги за деца и младежи с увреждания все
още се използват методи, базирани на медицинския подход към увреждането, според
който увреждането се счита за състояние, присъщо на индивида, което го поставя в
ситуация на неравнопоставеност и го изключва от обществото. Същевременно добрите
практики в областта на работата с хора с увреждания предполагат тяхното включване в
процеса на вземане на решения и планиране на живота. В България такива практики са
слабо застъпени в нормативната уредба, механизмите за финансиране на социалните
услуги и стандартите и критериите за качество. В този смисъл пилотното прилагане на
ПАЛ и неговото мултиплициране и в други услуги е иновативна за страната дейност.
Ефективност: Разходите по проекта бяха свързани с необходимостта от обучение на
персонала на ЦНСТ и други социални работници в ПАЛ и дейности за разпространение
на модела, като отпечатване на публикация за практиката и провеждането на
конференция с всички заинтересовани страни. Това позволи не само пилотното
прилагане на ПАЛ, но и запознаване на други доставчици на социални услуги с модела
и механизмите за неговото прилагане.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Добрата практика
кореспондира с чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето и чл. 7 и чл. 21 от
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, които са задължителни за
всички държави-страни по конвенциите, в това число България. В националанат
програма „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” е
посочено, че „децата трябва да се включват, доколкото е възможно, в процеса на вземане
на решения за формата на грижа, която ще бъде избрана”, а в Методиката за ЦНСТ за
деца и младежи от 2014 г. като основен принцип е изтъкнато „предоставяне на
възможност на детето/младежа да изразява мнение, да прави личен избор и да взема
решения, съобразно възможностите и възрастта си, по въпроси, свързани с неговия
настоящ и бъдещ живот и бит.”
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Основните
предизвикателства в хода на реализирането на практиката бяха свързани с липсата на
навици от страна на клиентите да взимат решения и да изразяват мнение, дължаща се
на годините, прекарани в институционална среда и липсата на опит в персонала да
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включва клиентите и предоставянето на възможност за участие. С оглед на тези
предизвикателства беше ясно, че не може и не бива да се очаква краен продукт, а поскоро трябва да се наблегне върху процеса на промяна на начина на мислене и
подходите и на двете страни, в който процес те да се опознават все по-добре. Тук се
крие и същността на ПАЛ – това не е дейност с начало и край, а процес на непрекъснато
слушане и научаване.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Ако доставчиците
на социални услуги за деца и лица започнат да променят начина, по който разработват
индивидуалните планове за грижа и подкрепа и градят практиките си на основа на
информация, която идва директно от клиента, те ще поставят солидни основи за реално
включване на клиентите в решенията относно собствения им живот. За целта Фондация
„Сийдър” винаги е отворена да споделя опита си в прилагането на ПАЛ.
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Проект „Деца и семейства без насилие”
Организация: Сдружение SOS Детски селища България, Център за обществена
подкрепа към Сдружението – Велико Търново.
Партньори: Община ВеликоТърново, Общински детски градини „Райна Княгиня“ и
„Слънчев дом“ – град Велико Търново.
Описание/обосновка на практиката: Сдружение SOS Детски селища България
подкрепя семействата да развият своя капацитет за закрила и грижа за техните деца и
укрепва мрежата за защита на децата в риск и техните семейства в общността. Така
застава зад реформата в системата за подкрепа на деца и семейства и работи за тяхното
благосъстояние.
Проект „Деца и семейства без насилие” подкрепя местната социална политика и
отговаря на идентифицирани нужди в местната общност /Общинска стратегия за закрила
на детето 2012 - 2015/.
През 2010 година 2155 деца стават жертви на някакъв вид насилие. В 70% от
случаите, насилникът е родителят. Тоест – 4 от 6 деца дневно, жертви на насилие, са
наранявани от своите близки (официално). Много други се страхуват да подадат сигнал
(неофициално). А трети си мислят, че да живееш пренебрегван, обиждан или пребиван е
нормално. Общинската стратегия е насочена към повишаване чувствителността по
отношение на насилието и чрез ранната превенция се търси затваряне пътя към
институциите.
Основни дейности:
 Анкетно проучване сред специалистите в детските градини на община Велико
Търново относно разпознаване симптоми на домашното насилие в детското
поведение /12 детски градини, 120 специалиста/;
 Обучение на специалисти от две детски градини;
 Обучение на родители;
 Детски ателиета за деца „Вълкът и Червената шапчица”;
 Информиране и публичност на проекта.
Цел на реализираната практика: Да бъде развит и приложен нов модел за ранна
превенция на насилието в семействата – разпознаване и преодоляване на насилието, чрез
комплексна подкрепа на млади родители, техните деца и специалисти от детски градини
в община Велико Търново.
Целева група:
 деца на възраст 4-6 години в двете детски градини;
 родителите на децата;
 професионалисти- педагози в двете детски градини.
Основни резултати:
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Получена обща картина по темата „Домашно насилие” сред специалистите и
родителите с цел планиране на следващи проекти и превантивни дейности;
Попълнената анкета сред 120 специалисти дава информация за компетентността
на специалистите по отношение симптомите на насилие, видове и причините за
насилието и агресивност сред децата, за умението да се отнасят аналитично към
проблема, способността за адекватно решение;
Повишен капацитет на родители и професионалисти от две детски градини в
Община Велико Търново;
Дадена възможност за въвеждане на нови подходи за комуникация между децата,
родителите и специалистите в двете детските градини;
Повишена информираност в общността по отношение типовете насилие и
причините за неговото възникване;
Преки бенефициенти на проекта: 40 родители-участници в обучения, 22
специалисти - участници в обучения, 40 деца – участници в групови ателиета и
100 деца - участници в Карнавал на доброто.

Иновативни аспекти: Реализацията на ранна превенция на насилието като обучение,
самопознание, информираност, подкрепа за отхвърляне на стари, насилствени модели и
научаване на нови модели от родителите е иновативна по същността си. Този подход за
оказване на подкрепа на деца и семейства е препоръчително да бъде утвърждаван.
Разпознаването на причините за детската агресия е възможност за навременна и
адекватна намеса по отношение на нея, а не само по отношение корекция на поведението.
Ефективност: Направените разходи в рамките на 3960 лв. са минимални в сравнение с
генерираните ползи – дадена възможност на родители да променят нагласите си, дадена
възможност специалистите да се почувстват подкрепени в решаването, а не само в
познаването на проблема.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: В съответствие с
принципите за равни възможности на половете и липса на дискриминация участваха
родители от различен пол и етнос. Семействата и децата имаха възможност да получат
навременна и комплексна подкрепа. Ранната превенция на насилието и възможността за
обществена информираност, възможността за работа в посока промяна на нагласи
работят за благосъстоянието на децата.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Предизвикателство беше
привличането на родителите и то се оказа впоследствие фактор за успех - родителите
искаха продължаване на груповите тренинги. Предизвикателство беше „преодоляване“
защитни съпротиви на специалистите, които имат чувствителност по проблема за
причините на ранното детско агресивно поведение, но нямат достатъчно подкрепа.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Идеята за
комплексна и едновременна подкрепа на специалисти и деца е развита в нов партньорски
проект на Центъра на Сдружение SOS Детски селища и Община В.Търново - в лицето но
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основно училище „Д-р П. Берон“. От 01.2014 г. се работи по проект „На училище без
страх“, финансиран от Райфайзенбанк.
Допълнителна
информация:
Иван
Христофоров
–
Директор
ПДС
ivan.hristoforov@sosbg.org; Албена Прокопиева – Ръководител ЦОП - В.Търново albena.prokopieva@sosbg.org
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Проект „ПОСОКА:Семейство“
Организация/институция: Министерство на здравеопазването.
Партньори: Държавна агенция за закрила на детето и Агенцията за социално
подпомагане. Подкрепа оказват УНИЦЕФ и НПО „Надежда и домове за децата“.
Описание/обосновка на практиката: Преструктуриране на Домовете за Медикосоциални грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3-годишна възраст в 8 пилотни области. Тази
практика се реализира в областите: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив,
София, Русе, Търговище през периода 2011-2014 г. чрез европейски средства.
Финансирането е на обща стойност 11 943 237,40 лв. /1 972 503,62 лв. по ОПРЧР по
проект „ПОСОКА: Семейство" и 9 970 733,81 лв. по ОПРР по проект „Преструктуриране
на ДМСГД"/. С тези средства са извършени целенасочени подготвителни дейности в 8
пилотни ДМСГД, като са извършени основни анализи за подготовка на
преструктуриране на ДМСГД, ограничен е входът към ДМСГД, извършени са
подготвителни дейности за реинтеграция на децата от тези домове, подготвя се
персонала за предстоящото преструктуриране и се извършват целенасочени дейности за
популяризиране на процеса на преструктуриране на ДМСГД. Планирани са конкретните
услуги в пилотните области. Тези услуги се изграждат в ДМСГД. Строително
ремонтните работи са приключили в ДМСГД-Габрово, ДМСГД-Монтана, ДМСГДПазарджик, ДМСГД-Русе, ДМСГД-София и ДМСГД-Търговище. Предстои тяхното
оборудване. До м. октомври 2014 г. се очаква да приключат ДМСГД-Перник и ДМСГДПловдив.
Цел на реализираната практика: Преструктуриране на ДМСГД, като се заменят
ДМГСД с нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за подкрепа на
семействата на малки деца, с особено внимание към децата с увреждания, както и като
се създадат услуги за превенция на настаняването на деца до 3 годишна възраст извън
семействата им и развиване на алтернативна семейна грижа за децата, които биват
разделяни от своите семейства.
Целева група: Деца на възраст от 0 до 3 години, отглеждани в 8-те пилотни ДМСГД;
Медицински и немедицински персонал, работещ в 8-те пилотни ДМСГД; Деца от
общността от 0 до 3 годишна възраст в риск от изоставяне и техните семейства, в това
число и семейства на близки и роднини.
Основни резултати:
1.
В 8 пилотни ДМСГД са изготвени актуализирани оценки на потребностите на
настанените деца, оценен е капацитетът на семействата на тези деца и са актуализирани
и обогатени индивидуалните планове за действие и грижа. Изготвени са съответните
анализи.
2.
Въз основа на направените оценки и планове за грижа на децата от пилотните
ДМСГД, както и на базата на анализите се планираха най-подходящите услуги, които да
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заменят съществуващите ДМСГД с интегрирани услуги, които да спомагат за
отглеждането на децата в семейна или близка до семейната среда. Услугите са
съобразени с актуалните потребности на съответната община. Планирани са и се
изграждат 7 Семейно-консултативни центъра, 3 Центъра за приемна грижа, 5 Центъра за
ранна интервенция, 3 Центъра за детско психично здраве, 8 Дневни центъра, 2 Звена
„Майка и бебе“, 8 Центъра за майчино и детско здраве, 9 Специализирани резидентни
грижи за деца до 7 г. с потребност от постоянни здравни грижи. За обезпечаване на
тяхното функциониране са разработени: 5 броя методологии за новите услуги и актуални
регионални планове за деинституционализация на децата от целевата група от пилотните
институции. В плановете са заложени конкретни дейности, мерки, срокове и
отговорници, за осъществяване на прехода от досегашния тип институционална грижа
към предоставянето на нови услуги в общността за рисковите групи.
3.
Проведе се и обучение на персонала на ДМСГД, при което се повиши капацитетът
на 92% на специалистите, работещи в ДМСГД. Активната работа на екипите на
национално и местно ниво, създадената добра координация между институциите и
работата в мрежа по превенция на изоставянето или настаняването на деца в институция
за периода на действие на проект „ПОСОКА:Семейство“ доведе до намаляване на броя
на децата в 8 пилотни ДМСГД, които при стартирането на проекта бяха 342, а към
момента - 30.03.2014 г. - са останали само 90 деца с увреждания, като от целевата група
до 3 г. са 37.
4.
В пилотните домове са изведени всички деца, за които е планирано извеждане в
семейна среда, останали са само децата, за които като краткосрочна мярка е планирано
настаняване в специализирана резидентна услуга за деца с увреждания и ЦНСТ.
През периода от 01.01.2012 г. до 30.03.2014 г. в 8-те пилотни ДМСГД са настанени само
238 деца, а са изведени 491 деца, като на 455 от тях е осигурена семейна среда.
Планираният процес на деинституционализация протича успешно и до края на 2014 г. се
предвижда закриването им.
Иновативни аспекти: Проект „ПОСОКА:Семейство“ и проект „Преструктуриране на
ДМСГД“ са иновативни по същността си и нямат аналог в Република България. Те
създават пилотен модел за преструктуриране на специализираните институции за
отглеждане на деца на възраст до 3 години (ДМСГД), като по този начин допълва и
подкрепя мерките за деинституционализация и цялостна реформа в грижите за деца в
България. За първи път се изпълняват проекти, насочени към най-малките деца, като се
прилага принцип на кръстосано финансиране и използване по взаимнодопълващ се
начин финансов ресурс от две оперативни програми - Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Регионално развитие“. Чрез средства от
ОПРЧР, в рамките на проект „ПОСОКА:Семейство“, са създадени екипи за пряка работа
с децата на възраст до 3 години, включително и с техните семейства от пилотните
области, където се изгражда съответна инфраструктура по ОПРР.
Ефективност: Проектите „ПОСОКА:Семейство“ и „Преструктуриране на ДМСГД“
допълват и подкрепят мерките за деинституционализация и цялостна реформа в грижите
за деца в България. Ефективността се изразява в планирането и предоставянето на
услуги, които са съобразени с потребностите на децата и семействата от общността,
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както и в изграждането на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички
заинтересовани страни. Това ще даде възможност на повече деца да получат нормално
развитие и така ще се повлияе благоприятно на инвестициите в процеса и на бюджетните
разходи. Създадоха се условия за реално извеждане на децата от ДМСГД и
социализирането им в семейна и близка до семейната среда. В дългосрочен план това ще
доведе до отглеждане и възпитаване на деца, можещи да водят самостоятелен и
отговорен живот. Такива деца могат да създават добавена стойност за обществото като
цяло, а това би довело до повишаване на предлагането на труд и качество на работната
сила. Проектите „ПОСОКА: Семейство“ и „Преструктуриране на ДМСГД“ подпомагат
и повишават ефективността и ефикасността на системата от услуги за децата от целевата
група и се създават условия за максимална гъвкавост при получаването на икономически
по-изгодни, финансово по-обосновани и по-достъпни за по-широк кръг потребители
услуги, включително за представителите на целевата група.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Проектите „ПОСОКА:
Семейство“ и „Преструктуриране на ДМСГД“ са в съответствие със съществуващите
национални стратегически документи, които очертават политическия ангажимент за
реформа в системата на грижа за децата и семействата, както и с приложимото
национално законодателство - Национална стратегия „Визия за деинституционализация
на децата в Република България“, приета от МС на 24.02.2010 г. и План за действие за
изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р
България“, (приет от Министерския съвет на 24 ноември 2010 г.). Те кореспондират с
основните им цели, а именно намаляване броя на децата в институциите, прекратяване
на настаняването в институции за деца от 0 до 3 години (ДМСГД) и закриването им.
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Оценка на ефекта на услугите, предоставяни в Центъра за
обществена подкрепа (ЦОП) – Велико Търново върху децата и
семействата, като част от системата за поддържане и повишаване
на тяхното качество
Организация: Фондация „Международна социална служба-България“ (МСС-България)
Партньори: Община Велико Търново, в качеството й на възложител на управлението на
Центъра за обществена подкрепа на базата на Договор възлага на МСС-България. Между
община Велико Търново и МСС-България са изградени ефективни партньорски
взаимоотношения, основани на взаимно доверие, прозрачност във всички дейности,
касаещи предоставяните услуги, стриктна финансова дисциплина, диалогичност и
съвместно решаване на идентифицирани проблеми.
Описание/обосновка на практиката: Организацията има разработена вътрешна
система за оценка на качеството на предоставяните от нея услуги за деца и семейства,
която ежегодно се прилага, вкл. и в ЦОП. Тя включва измерване и оценка на работата в
следните области: Предоставяните в ЦОП услуги имат положителен ефект върху
ползватели на услугите; Прилага се задълбочен стратегически подход към качеството;
Има силно ръководство и ангажираност; Съществува култура за продължаващо обучение
на персонала и непрекъснато повишаване на качеството; Дава се глас на децата, техните
родители или тези, които се грижат за тях по отношение ; Работи се ефективно с
партньорите; Ресурсите се използват по най-добър начин; Качеството се поддържа
непрекъснато.
Измерването на ефекта от 2011 г. до 2013 г. ставаше на базата на индиректни
показатели, събирани на базата на информация от личните досиета на ползвателите на
ЦОП и отразените в тях промени за постигане на целите на услугата; отразените мнения
и становища на ползвателите на услугите на ЦОП в анкетна карта за качеството на
услугите; публикациите в местния печат, отразяващи работата на ЦОП.
През 2013 г. ние си поставихме за цел да измерим ефекта на няколко услуги чрез
разработване на специфични индикатори. Бяхме водени от знанието, че фокусирането
върху ефектите ни помага да намерим най-добрите стратегии за оценка и интервенция в
подкрепа на децата и семейства и че е по-лесно да ангажираме децата и семействата
около положителните резултати от работата с тях, отколкото около проблемите.
В рамките на работна среща с представители на общини, вкл. на община В.
Търново, на системата за закрила на детето и на партньорски НПО, разработихме рамка
за оценка на ефекта от отглеждането на деца в приемни семейства, за оценка на
превенцията на извеждането на деца от биологичните им семейства. Впоследствие с
активното участие на екипа на ЦОП – В. Търново бяха разработени индикатори за
измерване на ефектите и начините за събиране на информация.
Цел на реализираната практика: Чрез измерване ефекта на услугите „приемна грижа“
и „превенция на извеждането на децата от биологичното им семейство“ да се информира
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практиката на предоставяне на услугите за качеството на индивидуалната оценка на
случая, поставените на нейна база цели за промяна на ниво-дете, семейство, среда и
проведената интервенция.
Целева група:
 Деца, които се отглеждат в приемни семейства за период 12 и повече месеца;
 Деца и семейства, при които има риск от извеждане на детето от семейството.
Случаите трябва да са затворени до 6 месеца преди провеждането на
изследването.
Основни резултати: Оценката на ефекта е завършена за децата, настанени в приемни
семейства (през м.януари и февруари 2014 г.) и в момента се провежда оценка на случите
по превенция на извеждането на деца от биологичното им семейство. Определени са
областите, индикаторите и методите за изследването им. Направена е оценка на 9 деца
на възраст от 1 до 14 години, настанени в приемни семейства на територията на
общините В. Търново и Г. Оряховица, подкрепяни от екипа на ЦОП- В. Търново. Те са
част от изследваните общо 71 деца, на възраст от 2 до 17 години, настанени в приемни
семейства, подкрепяни от Центровете за обществена подкрепа, управлявани от МССБългария на територията на общините Търговище, Севлиево и Смолян.
Използвани са индикатори за оценка на физическото развитие, здраве, познавателно
развитие, емоционално състояние и поведение, безопасна и сигурна среда.
Иновативни аспекти: Разработването на общи индикатори за оценка на ефекта
(въздействието) от предоставянето на социални услуги за деца и семейства към момента
липсват в страната.
Ефективност: Оценката е извършена от екипа на ЦОП в рамките на финансирането на
ЦОП, като държавно-делегирана дейност.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Оценката и
непрекъснатото повишаване на качеството на услугите са залегнали в няколко важни
европейски документа, като: „Доброволна европейска рамка за качество на социалните
услуги“ на Комитета за Социална Закрила, SPC/2010/10/8, както и „Рамка за качеството
за услугите от общ интерес в Европа“. Съобщение от комисията до Европейския
парламент, до Съвета, до Европейския икономичен и социален комитет и до комитета на
регионите, Брюксел, 20.12.2011 COM(2011) 900. Изискванията за високо качество на
социалните услуги за деца и семейства са залегнали, както в нормативните документи,
определящи дейностите по закрила на детето и социални услуги, така и в Националната
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” и Плана за действие
за изпълнението й.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Съществуващата досега
практика на документиране на работата по случай не позволява ефекта да се оценява,
освен ако не се направи специално изследване. Идентифицирана е необходимост от
промени в начина и оценяване на случаите. За децата, които се настаняват в приемни
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семейства, МСС-България взе решение наборът от индикатори за оценка на развитието
на детето да се прилага до 1 месец след настаняването и на 12 месеца или в момента на
извеждане на детето от семейството при престой не по-малък от 3 до 6 месеца в
зависимост от възрастта на детето.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Чрез оценката на
ефекта от услугите върху децата и семействата:
 Доставчиците на социални услуги могат да сравняват своите постижения;
 Въвлича напълно семействата при вземането на решения и търсенето на обратна
връзка;
 След апробиране те могат да послужат като база за оценка и класация на
доставчиците от страна на ДАЗД при мониторинга на социалните услуги за деца
и семейства.
 Осигурява рамка за формиране на координирани и интегрирани транссекторни
услуги;
На ниво услуги:
 Определя интервенциите, които са най-полезни за децата и техните семейства;
 Показва зони за подобряване на услугите, включително идентифициране на деца
в най-голям риск от постигане на слаби резултати;
 Осигурява обратна връзка към служителите за напредъка и успехите на детето,
родителя и семейството;
 Подкрепя планиране на случая, ориентирано към резултатите, чрез информиране
за резултатите;
 Ръководи усъвършенстването на практически ръководства и форми за запис на
данните;
 Дава възможност за свързване на резултатите към специфичните разходи по
случая.
Допълнителна информация: Разработването на рамката за оценка на ефекта на
услугите върху децата и семействата е разработена в рамките на проект „Партньорство
за ефективни и достъпни услуги по превенция на институционализацията на деца”,
финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по тематичен фонд
„Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”. Проектът се
изпълнява от МСС-България за периода 1.09.2013 г. – 31.08.2015 г. в партньорство с
МСС-Швейцария и сдружение „Самаряни“ - Ст. Загора.
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Областен координационен механизъм за деинституционализация
(ОКМД)
Организация: „Надежда и домове за децата“ – клон България
Партньори: Общински и областни власти, регионални структури в областта на
образованието, социалната политика, здравеопазването, полицията, прокуратурата, съда,
НПО, доставчици на услуги.
Описание/обосновка на практиката: В България липсват практики и механизми,
касаещи ефективното междусекторно взаимодействие при провеждане на национални
политики на местно ниво. Все още не се прилага принципа на интегриране на
ангажименти и ресурси на регионално и местно ниво при намиране на възможно найдоброто решение на възникнал проблем. Съществуващите форми на общуване и обмен
между институциите работят преобладаващо на ниво политики и стратегии. Липсва и
пространство, среда за обмен на експертиза. До сега проблемните сфери и области бяха
разглеждани през институционалната призма, без да се обръща внимание на взаимните
връзки между секторите. Така възникна необходимостта да се създаде специфичен
механизъм, който да бъде ориентиран към оперативната част от изпълнението на
политиката по деинституционализация, да се фокусира върху проблемите на целевата
група, обект на тази политика и да генерира решения в техен интерес. Координационният
Механизъм на областно ниво създаде подходяща среда за междуинституционално
взаимодействие на местно ниво, осигури максимално опростени и в същото време
ефективни регулации и йерархии при партнирането по изпълнение на националните
политики в процеса на деинституционализация. Чрез този механизъм се осигури
възможност за среща на експертиза и ресурси, ориентирани към намиране на найдоброто решение и поемане на конкретни ангажименти, както и за взаимно учене.
Благодарение на работата на Координационните механизми (КМ) в 7 области на страната
(Пловдив, Перник, Пазарджик, Габрово, Монтана, Русе и Търговище) и проведените 65
срещи по Координационните механизми в решаването на конкретни случаи са въвлечени
105 институции на областно и общинско ниво и НПО. В резултат на това са намерени
най-добрите решения за 70 случаи. В момента са сформирани ОКМД в Разград и
Силистра.
Цел на реализираната практика: ОКМД е разработен в изпълнение на проект
„Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години“.
Този проект подкрепя националния проект „Посока: семейство“ в изпълнение на
Националната стратегия „Визия за деинституционализация за децата в Република
България“. Областният координационен механизъм цели да осигури ефективна
координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политики за
деинституционализация. Основните принципи за прилагане на ОКМД са: осигуряване на
най-добрия интерес на детето; взаимна информираност на партньорите и помощ;
мултидисциплинарен подход на областно ниво; непрекъснато учене; гъвкавост при
вземането на решения; етично поведение при обгрижване на всеки конкретен случай.
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Целева група: Целеви групи са представители на регионалните и местни институции –
област, общини, РДСП, ДСП, РЗИ, РИО, ОД на МВР, Окръжен съд, Окръжна
прокуратура, НПО, доставчици на услуги, културни институции, семействата и децата,
които са обект на ОКМД.
Основни резултати: Въвеждането на модела на КМ доведе до три основни качествени
резултата:
 Подобряване на качеството на живот и грижа за децата, обект на работата на
ОКМД;
 Впечатляваща промяната в нагласите на членовете на КМ спрямо процеса на ДИ;
 Повишена мотивация на членовете за работа в подкрепа на децата и семействата.
Тези резултати бяха постигнати чрез:
 Институционализиране и функциониране на 7 КМ;
 Проведени 35 обучения на КМ;
 Обучени 170 членове на КМ;
 Консултирани 120 членове на КМ;
 Проведени 65 заседания на КМ;
 Разгледани 70 случаи на КМ;
 Въвлечени за участие в КМ представители на 11 вида институции на местно и
регионално ниво.
Иновативни аспекти: Новото и различното в практиката е:
 разглеждането и обгрижването на конкретния случай;
 създаването на платформа, в която участват всички ангажирани институции;
 интегрираност на проблема;
 използване на наличните ресурси и компетенции на експертите;
 място за диалог и търсене на конкретни решения и конкретни ангажименти.
Ефективност: Моделът на Областен координационен механизъм е инструмент, чрез
който се подобри и подкрепи на регионално и местно ниво работата по националната
политика по деинституционализация и се поеха конкретни ангажименти на съответните
ангажирани институции. Моделът допринесе за участието и въвличането на всички
междуинституционални партньори в изпълнение на националната политика по
отношение на деинституционализацията. Чрез Областния координационен механизъм
стана възможно взаимодействието между всички структури на регионално и местно ниво
за решаване на проблемите на децата и техните семейства.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Настоящата практика
е в тясна връзка с изпълнението на Националната стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в Р България”. Практиката кореспондира и с
регионалните стратегии за развитие на социалните услуги, в които е заложено
непрекъснато взаимодействие и мултидисициплинарна работа в процеса на предоставяне
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на услуги и развитие на нови такива. ОКМД кореспондира и с чл. 6, ал. 3 от Закона за
закрила на детето.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Фактори, които влияят за
развитие на КМ:
 Наличие на национална политика по деинституционализация;
 Наличие на регионални и местни стратегически документи – Областни стратегии
за развитие на социалните услуги;
 Активно участие на НПО;
 Подкрепящи европейски политики за деинституционализация.
Предизвикателства - Недостатъчната подготвеност на структурите от системата за
закрила на детето да отговорят на динамиката и промените в процеса.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Настоящата
практика борави с лесни и достъпни правила и може много бързо да бъде
мултиплицирана и в други области. КМ може да бъде използван за надграждане работата
на всички институции в областта на децата и семействата в риск и осигуряването на ясна
координация и комуникация в социалната, здравната, образователната и други области.
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Превенция изоставянето на деца - Сдружение „Еквилибриум“,
Русе
Организация: Сдружение „Еквилибриум“ – Русе
Партньори: Общински власти, регионални структури в социалната политика и
здравеопазването, неправителствени организаци, доставчици на услуги.
Описание/обосновка на практиката: Едно от основните направления в работата на
Сдружение „Еквилибриум” е превенция изоставянето на деца, което се реализира чрез
няколко взаимно свързани програми: „Превенция на ниво родилен дом”, „Ранна
интервенция за деца със специални нужди”, родителска група за взаимопомощ
„Необикновени родители - необикновени деца”, Програма „SOS – родител” и „Семейно
планиране”. Те се реализират в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към Комплекс
за социални услуги за деца и семейства, гр. Русе (КСУДС - Русе).
Програма ”Семейно планиране” - клуб „Семейно планиране” е безплатна услуга,
чрез която се предоставя възможност на жени от рискови общности да повишат знанията
си за семейното планиране, за прилаганите методи за предпазване от нежелана
бременност и полово преносими инфекции, запознаване със същността на асистираната
репродукция и др. В работата на клуба се включват пълнолетни и непълнолетни
момичета или жени с многодетни семейства, жени със занижена здравна култура, при
които е установен риск от изоставяне на следващото родено дете или такива, при които
по здравословни причини е затруднено забременяването и износването на бременността.
В дейностите, свързани със семейното планиране са ангажирани екип от медицински
специалисти, социални работници и психолози. Дейностите по програмата са групирани
в сесии с продължителност 2 часа, които се провеждат на терен в общността. В рамките
на един месец се провежда 1 сесия. Темите са предварително заложени в програмата,
като участниците в клуба имат възможност да предлагат и други проблеми за разискване.
Програма ”Ранна интервенция” - входът към програмата е широко достъпен за
всички родители, които изпитват притеснения относно правилното развитие на детето си
и считат, че то е по-различно от връстниците си. Децата и техните родители могат да се
включат като самозаявени клиенти /без необходимостта да бъдат оценявани и да бъдат
насочвани да ползват социална услуга поради идентифициран риск от отдел „Закрила на
детето”/.
При изпълнението на програмните дейности екипът на КСУДС - Русе, който се
състои от психолог, социален работник, педагог, медицинска сестра, кинезитерапевт и
ерготерапевт, прилага в работата си семейно-ориентиран подход. В рамките на
Програмата се предоставя специализирана помощ и подкрепа на семейства, които имат
ограничени възможности и достъп до услуги. Повечето от тях срещат трудности от битов
и финансов характер, имат затруднения при осигуряването на здравните и образователни
нужди на децата си, имат проблеми с обществените нагласи и липсата на достъпна среда.
При някои от тях домашното посещение е единствената възможност да ползват социални
услуги, особено в зимния период. Родителите са въвлечени като партньори в работата с
детето и това дава много висока ефективност при работата на специалистите.
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Планирането на услугите се извършва съвместно, като дейностите са съобразени със
специфичните нужди от подкрепа на семейството. Родителите получават изчерпателна
информация за всичко, което касае детето им и всяка нова дейност е предварително
обсъждана и съгласувана с тях. През цялото време те са убедени, че имат водеща роля и
принос за постигнатите резултати. Това води и до укрепването на техния родителски
капацитет. Те повишават увереността си в способностите си да се грижат за своите деца
и да управляват собствения си живот. Освен за идентифициране на потребностите на
децата си, родителите се ангажират и в определянето на своите приоритети, нуждата от
подкрепа, силни страни и настоящи ресурси за предотвратяване или управление на риска
за детето.
Друго важно направление в програмата „Ранна интервенция за деца със
специални потребности” е изграждане на неформална родителска мрежа за
взаимопомощ. Чрез инициативата „SOS – родител“ се дава възможност на всяко
нуждаещо се семейство да се свърже с други родители с подобни проблеми, от които да
получи информация, съвет, подкрепа и съпричастност. Организират се и се провеждат
занимания за родители и деца във формат на групова игротерапия. Това помага на децата
да се научат да си сътрудничат, да споделят играчки и да създадат приятелства, а
родителите да опознаят по-добре чувствата и действията на децата си, да наблюдават как
се развиват другите деца на сходна възраст и с подобни проблеми, да видят други модели
на взаимодействие дете-родител.
Програма „Превенция изоставянето на деца на ниво родилен дом” - 2 пъти
седмично специалист от КСУДС посещава АГК към МБАЛ-Русе и индивидуално
консултира родилки в риск да изоставят детето си. Специалистът оказва подкрепа и на
всички останали млади майки, които имат притеснения или въпроси по отношение на
кърменето и изкуствено хранене, грижите за новороденото в домашна среда,
разпознаване на най-чести болестни симптоми при бебета, социални помощи,
административни процедури и др. Многодетните родилки се информират за
съвременните методи за контрацепция. В резултат на оказаната подкрепа на родилките
в риск и на техните семейства, голяма част от майките повишават увереността си да се
справят с отглеждането на бебетата и се предотвратява риска от изоставяне.
Цел на реализираната практика: Целта на описаните практики е повишаване
здравната култура на жените от рискови и маргинализирани групи по отношение на
семейното планиране, превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом,
изграждане на родителска мрежа за взаимопомощ и подкрепа при отглеждането на деца
с проблеми в развитието.
Целева група: Целева група в програма „Семейно планиране” са девойки и жени от
маргинализирани, рискови групи в гр. Русе, които срещат затруднения в полагането на
грижи за деца в ниска възраст/0-3 г./
Програма „Ранна интервенция” е насочена към деца на възраст от 0 до 6 години с
проблеми в развитието и техните семейства.
Целевата група на програма „Превенция изоставянето на деца на ниво родилен дом” са
бременни жени и родилки, настанени в АГК към МБАЛ - Русе, нуждаещи се от подкрепа.
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Основни резултати: Повишена културата на участниците относно алтернативните
форми на помощ и подкрепа, която могат да получат; Популяризиране на дейностите на
КСУДС - Русе по превенция на изоставянето, ранна интервенция и семейно планиране;
Активно участие на специалистите, работещи по настоящата програма в нейното
доразработване и пробиране; Разширени познанията на целевата група за сексуалното и
репродуктивното здраве, семейното планиране и отговорно родителстване; Обучен екип
специалисти – консултанти по ранна интервенция; Формирана родителска група
„Необикновени родители - необикновени деца”.
Популяризирана е дейността на „SOS –Родител”; предотвратено е изоставянето
на 80% новородени бебета от техните майки и настаняването им в специализирани
институции. Повечето от децата се отглеждат към момента от биологичните им
семейства, някои от тях са настанени при близки и роднини или в приемни семейства.
Иновативни аспекти: Иновативните аспекти на практиката са свързани с най-ранна
превенция и интервенция и прилагането на семейно-ориентиран подход при
предоставяне на социалните услуги.
Ефективност: Информирането на обществеността по въпросите на семейното
планиране, детското развитие и ранната интервенция на увреждането е основна част от
цялостния подход за предотвратяване на изоставянето на деца. Повишаването на
обществената чувствителност е предпоставка за създаване на поддържащи общности и
партньорства, за да бъдат подпомогнати децата от най-ранна възраст и да бъдат
придружавани родителите им в процеса на тяхното отглеждане и възпитание.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Настоящите практики
корелират с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България”.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Към момента програмите
се изпълняват в рамките на ЦОП към КСУДС - Русе, което не дава голяма възможност
за разширяване на обхвата им. Особено дейностите, свързани с ранна интервенция на
уврежданията при деца, е необходимо да имат отделен стандарт и да се развиват като
самостоятелни услуги.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Описаните
практики са с доказана ефективност и елементи от тях лесно могат да бъдат интегрирани
във вече съществуващи услуги (напр. ЦОП). За да са развие услугата „Ранната
интервенция” е необходимо да бъде регламентирана като самостоятелна услуга, със
собствен финансов стандарт.
Допълнителна информация: http://www.eq-bg.com/bg/.
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„Център за настаняване от семеен тип за деца“ и „Център за
настаняване от семеен тип за лица“
Организация: Община Кюстендил - Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и
жилищна политика”
Партньори: Община Кюстендил възложи за управление социалните услуги „Център за
настаняване от семеен тип за деца“ и „Център за настаняване от семеен тип за лица“, чрез
конкурс на Фондация „Сийдър”
Описание/обосновка на практиката: Процесът на реформиране и закриване на
специализираните институции за деца в Република България е в унисон с Държавната
политика за намаляване броя на лицата, настанявани в специализирани институции за
деца и подобряване на грижата за уязвимите групи хора в риск. Като необходим ресурс
за постигането на този процес в община Кюстендил и община Бобов дол е развитието на
нови модели за социални услуги от резидентен тип, които позволяват на децата от
специализираната институция ДДУИ с. Горна Козница, преминавайки в място за
живеене, наричано „Центрове за настаняване от семеен тип” да бъдат подпомогнати при
прехода към новия начин на живот, без семейна подкрепа, за социална интеграция и
професионална реализация. След закриването през 2010 г. на ДДУИ - с. Горна Козница,
общ. Бобов дол, децата и младежите настанени там бяха преместени в новите социални
услуги в гр. Кюстендил – „Център за настаняване от семеен тип за деца“ – 2 бр. и „Център
за настаняване от семеен тип за лица” – 2 бр. Община Кюстендил, като община – домакин
на новите социални услуги, изпълни следните важни дейности:
 Осигури общински имоти за разполагането на новите услуги;
 Отговаряше за архитектурния проект, тръжната процедура за строителството на
2 бр. ЦНСТ. Извърши реконструкция на две общински жилища за ЦНСТ за
лица;
 Подаде проектни предложения към българското законодателство за
финансиране като делегирани от държавата дейности на новите услуги;
 Проведе процедура по делегиране управлението на услугата на НПО;
 Ежегодно община Кюстендил подава данни за натуралните показатели за
социалната услуга и съгласно решение на Министерски съвет ежегодно се
определя годишната издръжка на едно лице. Бюджетът се управлява от
доставчика на услугата, след издадена заповед на Кмета на община Кюстендил
за определянето му като второстепенен разпоредител с бюджети;
 Ежемесечно на изпълнителя на социалните услуги се предоставя финансиране
от разпределението на бюджета на месечни траншове, съгласно постъпването на
общата допълваща субсидия в бюджета на община Кюстендил;
 Ежемесечно изисква от доставчика на услугата необходимите документи за
отчитане изразходването на бюджетните средства, като следи за съответствието
им, съгласно Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;
 Извършва мониторинг на резултатите на социалната услуга, като измерва
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качеството й, отправя препоръки и оказва съдействие за изпълнението им;
Контролира стратегическото планиране с цел осигуряване на подходящи
помощни услуги на потребителите от четирите ЦНСТ-та.

Цел на реализираната практика: По-високо качество на предоставяната услуга. Главна
цел на услугата ЦНСТ е да предостави алтернатива на грижата предоставяна от голямата
институция. В ЦНСТ се предлагат резидентни услуги с 24-часова грижа в малка групова
среда базирана в общността и се създават предпоставки за истинска обществена
интеграция и социално включване, като основният стремеж е да се намали
институционализацията на деца и младежи с интелектуални затруднения и да послужи
като средство за деинституционализация в България.
Целева група: Деца и младежи с увреждания.
Основни резултати:
 Община Кюстендил се превърна в двигател на реформата като работи на всички
нива и си сътрудничи с всички участващи страни;
 Успешно работещи нови социални услуги – 4 бр. ЦНСТ;
 Трупане на опит на съвместна работа между община Кюстендил и НПО;
 Общината и партньора й постигнаха добри резултати при стиковането си в
процеса на работата и успешно решиха проблемите, възникни в хода на
реализиране на услугите;
 Популяризиране на общината извън рамките на страната, чрез привличане на
чуждестранни дарители и доброволци;
 В реализирането на различни проекти от НПО, бяха включени за повишаване на
квалификацията на служители от другите социални услуги на територията на
община Кюстендил, на служители на община Кюстендил.
Доброто сътрудничество между община Кюстендил, НПО и дарители доведе до
привличане на донор за финансиране на проектирането и построяването на сграда в
партньорство с община Кюстендил на нова социална услуга ЦСРИ за лица.
Иновативни аспекти: Създаването на новите услуги е невъзможно без адекватната
взаимна подкрепа и участие на двете страни - община и НПО;
 многостранна подкрепа от община Кюстендил, която показа разбиране на
проблема на децата от ДДУИ - с. Горна Козница, общ. Бобов дол, като
предостави общински терени за построяването на сгради за ЦНСТ;
 ползване на опита на страни с по-добро ниво на развитие на социалните
услуги/проекти/;
 привличане на доброволчески труд и средства.
Ефективност: Разкритите 4 нови социални услуги предлагат нов подход на социална
подкрепа на деца с увреждания:
 по-високо качество на услугите;
 привлечен допълнителен капитал – в Договора за възлагане на управлението на
Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
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социалната услуга се изисква 20 процента собствен принос от НПО, на която е
предоставено управлението;
повече квалифицирани работници и специалисти;
повече опит в посока на търсене и намиране на партньорства и критичност по
отношение на сериозността на НПО на практика да доказва своите качества и
възможности.

Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Община Кюстендил
участва в националната реформа в системата на грижа за децата и семействата. Този
процес е насочен към създаване на среда, в която институциите, гражданските
организации, обществото и семействата зачитат правата на децата, осъществяват
политики, насочени към развитие, социално включване и участие на всички деца.
Реформата трябва да доведе до предотвратяване на настаняванията на деца извън техните
семейства и включва създаване на нови услуги, включително замяна на системата от
класически институции от интернатен тип, с мрежа от услуги в общността. Тези услуги
осигуряват подходи, които са индивидуално ориентирани към нуждите на всяко дете и
неговото семейство и са с по-високо качество на грижата.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: В процеса на реализиране
на услугите ЦСНТ доставчика срещна следните проблеми:
 Трудно реализиране на „Методиката за определяне длъжностите на персонала в
специализираните институции и социалните услуги в общността”, поради
недостатъчен персонал, определен в нея;
 Недостатъчен единен разходен стандарт, поради спецификата на дейността
изискваща голям брой персонал;
 Това доведе до дофинансиране от страна на Фондацията на 19 броя персонал от
общо 36.
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Превенция на изоставянето на ниво родилно отделение и деца от
0 до 3 г.
Организация: Фондация „За Нашите Деца”
Партньори: Фондация „За Нашите Деца” има подписани споразумения за
сътрудничество в сферата на превенция на изоставянето на ниво родилно отделение с
болниците ПСАГБАЛ „Света София” и ВСАГБАЛ „Шейново” в София и МБАЛ
„Пловдив” в Пловдив. Фондацията получава подкрепа и от УАГБ „Майчин дом” в София
и МБАЛ „Св. Мина” в Пловдив, РДСП – София и РДСП – Пловдив.
Описание/обосновка на практиката: Превенция на изоставянето на ниво родилно
отделение и деца 0-3 г. През 2013 г. в страната има 29 домове за деца от 0 до 3 годишна
възраст. По данни на Агенцията за социално подпомагане, през 2013 г. отделите
„Закрила на детето“ са работили по 4 554 нови случаи на превенция на изоставянето,
като успешните са 3 137 от тях, в т.ч. и случаите, поети от доставчици на социални
услуги. Това поставя България на едно от първите места сред страните в Европа по брой
на настанени в институция деца на възраст от 0 до 3 години. Констатиран е недостиг на
финансови и материални ресурси, насочени към услугите по превенция на
изоставянето. Много често социалните работници в ОЗД успяват да реагират само на
случаи с висока степен на риск. Служителите в родилните отделения не са подготвени
да разпознават майките в риск да изоставят децата си, преди те самите да заявят
намерението си за това. Тези обстоятелства пораждат необходимостта от намеса на
квалифицирани социални работници с опит в превенцията на изоставянето на ниво
родилно отделение.
Фондация „За Нашите Деца” определя превантивните услуги като ключови за
постигане на ефективност в процеса на предотвратяване на институционализацията на
деца в риск. Услугите за превенция на изоставянето са насочени към подкрепа на
семействата да се справят с кризите, да градят и развиват родителския си капацитет, да
запазват децата в семейството, вместо да ги изоставят или поставят в ситуация на риск.
От 2009 г. Фондацията предоставя превенция на изоставянето в рамките на двата
Центъра за обществена подкрепа, които в момента управлява, съответно в София и
Пловдив, като държавно-делегирана дейност.
Фондация „За Нашите Деца” развива услуги по специализирана програма за
превенция на изоставянето, която е организирана в следните дейности:
 превенция на изоставянето в предродилни отделения и подкрепа на бременни жени
и регулярно дежурство в родилно отделение;
 разпространение на книжки за родилки;
 консултиране и информиране на семейства, заявили намерение за изоставяне на
детето;
 мобилна работа за семейна подкрепа на терен /в обичайната домашна обстановка/;
 подкрепа и подготовка на семействата за приемане на деца със специални
потребности;
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предоставяне на практическа подкрепа – пакет за изписване на новородено и
материална помощ за детето при идентифициране на материални и финансови
затруднения при семейството;
 работа с подкрепящата система на семейството;
 курсове и обучения в първи грижи за новороденото.
На семействата се предоставят консултации, свързани с функционирането на
здравната система и получаването на достъп до услуги за детето.
Цел на реализираната практика: Практиката по Превенция на изоставянето на ниво
родилно отделение е насочена към повишаване разбирането и уменията на родителите за
посрещане нуждите на новородените деца, гарантиране на техните права и осигуряване
на сигурна семейна среда.
Целева група: Целеви групи на програмата са: бременни жени и родилки, заявили
желание за изоставяне на новороденото; семейства, които са затруднени в поемане на
грижата за детето; семейства с деца с трудности в развитието; млади хора, които се
нуждаят от развитие на умения за родителстване.
Основни резултати: За последните 5 години (2009 г.– 2013 г.) Фондацията е подкрепила
общо 898 деца от 0 до 3 години (от които 494 новородени) и техните семейства в
ситуации на риск от изоставяне на детето. Услугите на Фондацията предотвратяват
постъпването в институция на 732 деца до 3 годишна възраст (81%). От тях 691 деца
остават с биологичните си семейства, а 41 са настанени в семейства на роднини и близки
и в приемни семейства.
Иновативни аспекти: Основно иновативно постижение на програмата е създаването
на механизъм за свързване на здравните и социални услуги и организирането им около
детето и семейството, съобразно нуждите в конкретния случай. Програмата предлага и
прилага ефективен модел за взаимодействие между доставчик на услуги, отдел за
закрила на детето и здравно заведение. Механизмът за взаимодействие е закрепен в
подписано тристранно партньорско споразумение. Активни участници в
партньорството са също съответните общини и регионални социални служби, както и
регионални здравни инспекции. Те подкрепят прилагането и развитието на практиката
чрез своите структури. Услугите, които Фондацията предоставя, се организират на
принципа на индивидуален подход и системна работа със семейството.
Ефективност: Измерването на ефективността от гледна точка разходи-ползи се
реализира на базата съпоставка на издръжката на едно дете в институция за една година
с една превенция. Съгласно решение на МС за 2012 г. годишната издръжка на дете в
институция е приблизително 6 700 лв. За сравнение подкрепата при една превенция
възлиза на приблизително 1 500 лв. годишно. Като се вземе предвид и фактът, че веднъж
попаднало в институция и без необходимата подкрепа, детето често остава там
продължителен период от време, ефективността на услугите по превенция е очевидна
както за развитието на детето, така и в чисто икономически план.
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Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Програмата допринася
за постигане на целите на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в Република България”. Програмата демонстрира практически подход за защита
правата на детето в изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Нерядко
институционализацията на децата е свързана с административната разпокъсаност на
системите, териториалното ограничение на техните правомощия и задължителната
административна комуникация между тях. Организацията на здравна грижа и помощ
на семействата се характеризира с разпокъсаност на здравните услуги и невъзможност
на родителите да се ориентират в сложното пренасочване и препращане. Присъствието
и активното включване на специалист от Фондацията, който подкрепя семейството до
момента, в който вече няма опасност от изоставяне на детето, е един от ключовите
фактори за успех.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Бъдещ потенциал
за развитие и мултиплициране на практиката Фондация „За нашите деца” има опит в
работата по случаи на деца от граничните на България страни, което ни убеждава, че
услугата може да бъде заимствана и в други страни, стига да са осигурени следните
условия:
 Интегриране на здравните и социалните услуги за бебета и деца в ранна детска
възраст. Това е изключително важно за случаите на деца с увреждания.
 Кризисна и мобилна интервенция – в случай, че интервенцията се извършва на
ниво родилно отделение.
 Човешкият фактор като лично присъствие, експертиза, познаване и ефективно
ползване на наличните ресурси на системите.
Едно от най-големите преимущества на практиката по превенция на изоставянето на
ниво родилно отделение и деца от 0 до 3 г. е, че тя адресира причините за проблема с
изоставянето на деца, а не толкова следствието. В тази връзка програмата има отношение
към обществото като цяло, тъй като в случаите на изоставени деца цялото общество
инвестира изключително много в отглеждането им в социална институция до 18 г. и дори
още повече в опити за тяхната социална интеграция след това.
Допълнителна информация: office@detebg.org
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Община Враца, Дневен център за деца и възрастни с увреждания
(ДЦДВУ) „Зорница”
Организация: ДЦДВУ „Зорница” гр. Враца
Партньори:

Проведен съвместен проект с КЕЪР Интернешънъл България – партньор за
периода м. май 2003 г. - м. май 2004 г. на тема „Повишаване на капацитета на
базираните в общността дневни центрове за деца и младежи с увреждания в
Ловеч, Дряново и Враца”;

Обединени холандски фондации за осигуряване на микробус и оборудване на
рехабилитационен кабинет.
Описание/обосновка на практиката:
Проведени са обучения по следните теми:

работа в мултидисциплинарен екип;

работа с родителите на деца със специални нужди;

интегриране на деца с увреждания в училище;

подпомогната комуникация „Макатон” - система за алтернативна комуникация
1-4 ниво;

държавна политика за деца с увреждания – законова рамка, национален план и
нормативна база за включващо обучение;

социални услуги за лица с увреждания – законова рамка и добри практики.
Практиката продължава да се реализира в ДЦДВУ „Зорница”:
 сформирани четири паралелки към ПУ;
 интегрирани 10 ученици в общообразователно училище;
 квалифициран персонал.
Цел на реализираната практика: Персонал обучен за работа с потребители с
физически и умствени увреждания и техните семейства. Интегриране на децата в
училище. Модерна и добре оборудвана база. Специализиран транспорт.
Целева група: Деца и лица с физически, умствени увреждания и смесена патология.
Основни резултати: Постигната интеграция на децата в училище. Включен потребител
като служител в центъра. Подходяща база за работа с деца и лица с увреждания.
Квалифициран персонал. 50 потребители, 50 родители, 20 служители. Осигурен
специализиран микробус за превозване на потребителите в ДЦДВУ. Оборудван
рехабилитационен кабинет.
Ефективност: При реализиране на практиката не са влагани външни ресурси.
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Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Интеграция на хора с
увреждания. Модерна база оборудвана по европейски стандарт за работа с хора с
увреждания.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Няма възникнали
проблеми в хода на реализиране на практиката. Идентифициране на необходимостта от
модернизиране на материалната база с цел подобряване качеството на предоставяната
социална услуга. Непрекъснато повишаване квалификацията на персонала.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Чрез провеждане
на срещи, тренинги, посещения на центрове с подобна дейност. Популяризиране и
споделяне на добри практики със сходни институции. Работа за привличане на
доброволци, които да са съпричастни към дейността. Продължаване на работата за
интеграция на потребителите.
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Програма П.И.П.П.И., насочена към работа в семейството на
неглижираното дете
Институция: Министерство на труда и социалните политики,
Главна Дирекция „Социално включване и политики“,
Отдел ІІІ – Детство и юношество,
Директор Д-р Адриана Чампа
Партньори: Университет гр. Падуа
(LabRIEF) – Развойно-приложна лаборатория за семейно възпитание, Философски
факултет, Социология, Педагогика и Приложна Психология - (FISPPA)
Общини, Области и Местни сдружения, които са участвали в Програмата от 2011 до 2014
г.
Описание/обосновка на практиката: Програма П.И.П.П.И. (Програма от мерки за
превенция на институционализацията)
Програмата изцяло следва осигуряването на правото на всяко дете да живее в
биологичното си семейство или в друга семейна среда, което е регламентирано с
Конвенцията за правата на децата (Ню Йорк 1989 г.) и актуализирана с нов закон № 149
от 2001 г. Програмата се осъществи в три основни фази – започна първоначално с
включването на някои от 15-те града, включени съгласно закон № 285/1997 г. за
Запазените целеви средства за политиките за деца и юноши (бел. Наричат ги
„Запазените“ градове), последвани от 50 териториални зони, чрез съответните Области:
1. през 2011-2012 г. включване на Общини от 10 града „Запазени“, съгласно закон
№ 285/1997 г. – Бари, Болония, Флоренция, Генуа, Милано, Неапол, Палермо,
Реджо Калабрия, Торино, Венеция – 89 целеви семейства в експериментална
група, 122 деца; 35 семейства и 37 деца в „контролна“ група;
2. през 2013-2014 г. включване на Общини от 9 града – Бари, Болония, Флоренция,
Генуа, Милано, Палермо, Реджо Калабрия, Торино, Венеция – 170 семейства и
249 деца в експериментална група; 54 семейства и 49 деца в „контролна „ група;
3. 2014-2015 г. – разширение до 50 териториални зони от 17 Области и една
Автономна Провинция с включване на около 500 семейства.
Министерството на труда и социалните политики е организацията, която предлага,
финансира, отговаря и има пълното ръководство на програмата. Експерименталната част
се финансира от Националния Фонд за социални политики.
Като се има предвид, че специфичната цел на Програмата е работа по проблема с
неглижирането в семейството и целевата група са родители, които не се грижат за децата
си, следователно по правило отдалечаването на децата от семейството лишава
родителите от изпълнението на родителските им компетенции и те започват да се
изпълняват от социалните услуги за грижа и защита, което от своя страна не ни се струва
най-удачната мярка , така че е необходимо да се направи социален експеримент, който
цели следното:
 да постави на централно място нуждата от развитие на децата (а не само
проблемите и рисковете) тоест в тяхната интегрирана цялост, следвайки логиката
на определен план, в който централно място заема участието на децата и
родителите в самия процес;
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в определен момент от живота на семейството, в който то наистина се нуждае,
подкрепата да бъде своевременна и преди всичко интензивна, с точно определена
продължителност.
Мерките за действие са свързани с необходимостта да се гарантира подкрепа както на
лицето, така и на групата, да е насочена както към детето, така и към родителите, да бъде
както професионална, така и парапрофесионална.
Мерките за действие за всяко семейство, включено в програмата са 4:
1. Възпитание в домашна среда;
2. Групи от деца и родители;
3. Действия, осигуряващи достъп до училище и услугите;
4. Подкрепящо семейство.
Логиката, която се следва с тази организация е такава, че услугите когато са интегрирани,
свързани помежду си и навременни са най-добрите предпоставки за ефикасни резултати.
Тези 4 мерки са свързани помежду си благодарение на метода на възприятието и
трансформация на нуждите на всяко семейство, което позволява да бъде измерена
ефективността.
Цел на реализираната практика: Целите на програма П.И.П.П.И. са насочени към
иновативни практики при мерките, които се взимат за така наречените неглижиращи
семейства, като се стреми към намаляване на риска от домашно насилие и последващото
отделяне на децата от семейството.
Основната цел е насочена към засилване на сигурността на децата и на подобряване на
качеството на тяхното развитие чрез иновативни дейности в областта на нарушено
родителско присъствие в критични ситуации.
Целева група: Целеви групи на П.И.П.П.И. са :
1. Деца от 0 до 11 години (и по-големите братя и сестри, т.е. семейства с юноши и
младежи могат да представляват средно 20% от включените семейства);
2. Деца, за които асистентите, работещи с тях, считат че има „притеснения“ за развитието
и сигурността им, поради причини произтичащи от семейства, в които родителите
изпитват сериозни и конкретни трудности при задоволяване на потребностите на децата
от физическо, възпитателно, емоционално, психологическо или друго естество;
3. Родители, които се считат за неглижиращи, въз основа на анализ направен с
инструментите на предварителното оценяване, извършено в предварителната фаза с цел
установяване на целевите семейства за включване в програмата;
4. Семейства, за които ползването на услуги, предоставяни преди старта на П.И.П.П.И.
не е довело до подобряване на ситуацията;
5. Но във всички случаи основната насока при работата с тези деца е те да останат в
семейството си чрез действия на интензивна и глобална подкрепа, насочена към самите
деца, семействата и неформалните социални мрежи, в които те живеят;
6. Семейства, които вече са били разделени, но за които има намерение да се активира
програма по повторно стабилно обединяване на семейството, с цел намаляване на
времето на отделяне на децата от семейството (тези семейства могат да представляват
средно 20% от включените семейства).
Основни резултати: Въз основа на данните, събрани от първото прилагане на
практиката (2011 – 2012 г.) направено с 89 целеви семейства и 122 деца и 35 контролни
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семейства и 37 деца, е видно че нивото на изоставените деца при включените в проекта
контролни семейства (12,8%) е по-високо от това на изоставените деца при целевите
семейства (4,3%). При сравнителните данни на обобщените резултати се отчита, че 8 от
122-те деца на П.И.П.П.И. вече не са в режим на услуга, нещо, което не се забелязва при
контролните семейства. При целевите семейства може да се забележи по-висок процент
на деца, за които е въведен по-лек режим на интервенция (50% спрямо 35% при
контролните семейства). Освен това при контролните семейства се отчита, че при 55%
има влошаване на условията, срещу 8% при целевите семейства. При случаите на
отделяне на дете от семейството – при целевите семейства има само един такъв случай,
докато при контролните семейства за общо 9 деца (19%) и 7 семейства (17%) са
предприети мерки за отделяне – резидентен тип за 5 деца и дневни грижи за 4 деца.
Мерките, използвани по време на Програмата доведоха до положителни промени и при
двете наблюдавани групи, а именно Т0 (начално време), Т1(средно време) и Т2(крайно
време) в целевите семейства и за сравнение между целевите и контролните семейства.
Това е видима промяна, надлежно описана в документи от самите социални работници,
които са провели процесите на одобрение, оценяване по методите на възприятието и
трансформация, които те вече умеят да използват, метода на задълбочено комплексно
разбиране и ние сме убедени, че това ще продължи да дава резултати. По този начин ярко
изпъква факта, че с подход насочен към оценка, планиране и работа със семейството и
интегрирането между услугите се постига увеличаване на положителния и намаляване
на отрицателния ефект.
Иновативни аспекти: Става въпрос за Програма, или по-точно за комплекс от действия,
базирани на резултати получени от предишни изследвания и опити по време на
въвеждането им в 50 териториални зони от Севера до Юга на страната, които имат
принос за:
 унифициране на практиките за планиране и работа с неглижиращите семейства;
 подобряване на стандартите за равнопоставеност в достъпа до услуги на тези
семейства;
 въвеждане на методология, както и на съответните инструменти за взаимна оценка
за работата с тези целеви семейства;
 създаване на набор от познания на национално ниво относно ефективността и
резултатите от тази методология на работа;
 изграждане на широка и мултидисциплинарна общност от специалисти, обучени за
работа с метода (от социалните служби, възпитателния и здравния сектор);
 създаване на свързващи звена между Университета и услугите на територията,
които да спомогнат за разпространението на изследователските методи, обучението
и дейността, така че да се постигне подобрение на прилаганите практики за тази
целева група семейства (напр. обучение на треньори).
Ефективност: Бихме могли да направим хипотетична сметка, съвсем ориентировъчно
каква е общата сума, похарчена при използването на програмата П.И.П.П.И. от една
Община (брутна сума за организацията) за едно семейство по Програмата, като се вземе
средна продължителност на услугата от 18 месеца:
Средна месечна сума за дете по П.И.П.П.И.: 600 евро.
Тази цифра се умножава средно по 18/24 месеца, или в зависимост от продължителността
на Програмата като се вземе предвид, че почти половината от целевите семейства, които
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участват при първия експеримент след 18 месеца постигат значителен напредък от
началото и/или края й. Като се сравни тази сума с общите разходи за деца извън
семейството (1500 евро е средния разход само на центъра, 400 евро е средния разход за
дете в приемно семейство, като тук не са включени разходите на служителите от
местната организация, ангажирани със случая, докато този разход в случая с П.И.П.П.И.
е определящ, а само средствата за живот извън семейството) и продължителността на
престоя на тези деца извън семейството, които според данните публикувани от
Министерството за 2012 г. са повече от 24 месеца средно, може да заключим, че
Програмата може да се счита за повече от икономична.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: В Конвенцията на
ООН за правата на децата (1989г.) и препоръките от Съвета на Европа, които се отнасят
до семейството и родителството (особено препоръка REC(2006)19 в подкрепа на
положителното родителство), Стратегията Европа 2020 подкрепят развитието и
подпомагането на родителството като стратегия, насочена към осигуряването на подобър живот за децата и насочени към прекъсване на цикъла на социално изключване.
Представеното тук изследване предлага опит, който се включва в проблематиката с
предложения и насоки за действия, които са изцяло иновативни в областта на
родителството и при защитата на деца.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех:
1. Социалните работници имат дълъг период за придобиване на умения при работа с
инструментите и методологиите, предлагани от Програмата.
Корективни мерки: по-добри възможности за обучение и обмен, включително и он-лайн.
Опростяване на инструментите.
2. Трудности при включването на различните нива на управление, от които зависят
условията на разпространение.
Корективни мерки: определяне на специфични дейности за включване на различните
нива на управление.
3. Различия в характеристиките на териториите – изключително различни
организационни и професионални дадености.
Корективни мерки: по-добра настройка на Програмата към различните условия при
отделните териториални единици (продължава дейността).
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: П.И.П.П.И. се
вписва в едно движение, което води началото си от Конвенцията на ООН за правата на
детето, с което се предвижда създаването на среда „по мярка на детето“. В своята
реализация П.И.П.П.И. извършва дейности в областта на реформата на моделите за
подпомагане на семействата, като има за цел да постави в центъра на вниманието
създаването на условия за развитие на благосъстоянието на детето, а не толкова
родителските дефицити, и към този център да се насочат ресурса и знанията на всички
професионалисти и семейството, изграждайки модел на т.нар. оценка чрез възприемане
и трансформация. Такъв модел изисква да се задействат механизми за оценка и
комуникация между всички участници, ангажирани с работа със семейството и в
последствие да се поиска задействане на механизмите на единното управление от страна
на различни организации (напр. семейството, Общините, Бюрата по труда, училището,
частно социално сътрудничество и т.н.)
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Този модел се подсигурява и със специфични инструменти като RPM_online (бел.
:информационна система за наблюдение на семейство), които могат да допринесат за
създаването на унифицирано национално ниво при условията за планиране,
осъществяване и оценка на услугите в полза на децата и на семействата, за които се
грижат службите по закрила и защита.
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Проект „Катеричка“ – социално включване на младежи в риск
Организация/институция: Отдел Социални Политики, oбласт Калабрия.
Партньори: Социално – възпитателен център за непълнолетни „Катеричка“ в
Саджинето
Описание/обосновка на практиката: Насочване и намиране на работа. Основната цел
на този проект е да върне на младите хора възможността да управляват самостоятелно
своето лично и семейно развитие и да ги интегрира социално и професионално.
Цел на реализираната практика: Да реализира проекти за социално и професионално
приобщаване, които реално да засегнат малолетни и младежи в риск от отпадане, чрез
конкретна промяна на трудния живот на всеки един от тези малолетни и/или на
съответните семейни общности, с цел подобряване на качеството на техния живот.
Целева група: Малолетни и млади хора в риск между 14 и 21 години и при възможност
с техните семейства.
Основни резултати: Младежите, обхванати от проекта за професионално приобщаване,
разработен от Социално- възпитателния център са около 11. Към дадения момент нито
един от тях не е постигнал крайната цел да бъде назначен на постоянна работа, като
включването им в работна среда е било под формата на стаж, обучение и стипендии за
работа.
Иновативни аспекти: Малолетните са във фокуса на приемната грижа, тъй като те са
субекти с права. Поради тази причина, от момента на поемането на грижата за тях ,
проектът трябва така да бъде програмиран, че да се запази основната идея, а именно с
навършване на по-голяма възраст, да може да се гарантира тяхното съществуване извън
Центъра или те да се върнат обратно в биологичното семейство или в социалната среда.
Ефективност: Използването на вложените ресурси за реализирането на „добрата
практика“ ще позволи да се постигнат резултати не само при намаляване на младежкото
отпадане от обществото, но и ще позволи на младежите, чрез назначаването им на работа
да постигнат собствената си независимост.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Реализацията на
проекти за професионално насочване и ориентиране се осъществява от Социално –
Възпитателния Център в съответствие с националните, областните и европейските
политики, които в общ план предвиждат действия, насочени срещу бедността,
подпомагане на членове от семейства или на цели семейства в риск от социално отпадане
и предлагане на постоянна работа. В специфичната сфера на деинституционализацията
тези дейности са необходимо условие, за да направи както проект за независимостта на
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младеж, който напуска услугата, така и за връщане в биологичното семейство,
подпомогнато адекватно в неговата многопластова проблематика.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: В хода на мероприятията
извършвани от Социално-Възпитателния Център се отбелязват и някои критики. Найважната е свързана с трудността младежите, обхванати от проекта, да се назначават на
постоянна работа. Този проблем главно се обуславя от икономическата криза, и поставя
работодателите в затруднено положение при плащането на социалните осигуровки.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Методите на
управление, социално-възпитателните проекти, разработени от Социално-възпитателен
център „Катеричка“ и консултациите, проведени по време на работата в мрежа между
Центъра и териториалните институции могат да бъдат развивани допълнително
благодарение на културния обмен, който обхваща не само многопрофилните
специалисти на самия Център, но и служителите в Област Калабрия и всяка друга
национална и/или европейска организация/институция, която има интерес.
При този обмен може да се предвиди също така и провеждането на обучение за
специфични професионални специалисти, като например такива, свързани с някои
древни занаяти и такива предимно свързани с коневъдство.
Реализацията на тези добри практики ще подобри процесите по социално и
професионално интегриране в широк спектър.
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Проект KYOSEI - социален кооператив
Организация: KYOSEI социален кооператив
Сдружение, управляващо Специализирания Център за грижи и закрила на децата и
младежите на Регион Калабрия – (www.lacasadinilla.it)
Партньори: Винопроизводител Трамонтана – Галико (Реджо Калабрия)
Описание/обосновка на практиката: Практиката е ориентирана към социално
включване на юноши и пълнолетни младежи от Специализирания Дом „Къщата на
Нила“, чрез намиране на работа за тях във винопроизводителния сектор.
Проектът е стартиран експериментално през 2012 г., в специално определено за целта
помещение в Центъра, наречен „Къщата на Нила“. Финансира се както от приходи от
продажбата на произведени вина, така и благодарение на финансовата подкрепа на
социалния кооператив Kyosei – Киосей.
Предмет на проекта е производството, разпространението и продажбата на типични за
Калабрия вина.
Преминаването на проектните дейности от експериментална фаза към устойчива добра
практика изисква съответно финансиране - обществено и/или частно.
Цел на реализираната практика: Проектът има за цел да подкрепи девойките и
младежите в прехода от защитената структура (Специализиран Център „Къщата на
Нила“) към социалната им независимост, подпомагайки ги при намирането на работа.
Дейността е насочена към подкрепа на факторите за лична и социална закрила на
девойките и младежите, които след навършване на пълнолетие не могат повече да се
ползват от закрилата за малолетни. От една страна, започването на работа засилва
самоуважението и социалната независимост и предотвратява рисковете от социално
изключване и престъпност, което може да засегне лицата в подрастваща възраст,
преживели криза във взаимоотношенията. От друга страна, навлизането в работна среда
позволява на младите хора да изградят нови социални връзки, да се запознаят с нова
организация и положителни характеристики, да развият самоуважение в обществото.
Голямо значение има възможността, предоставена на девойките и младежите да бъдат
независими чрез трудова заетост.
Целева група: Експерименталният проект е насочен към млади хора, преживели
насилие в семейството, които напускат системата на закрила в Центъра и които, поради
социални, икономически или юридически причини не могат да разчитат на подкрепата
на семействата си.
При утвърждаване на проекта като „добра практика“, дейностите могат да се предоставят
и спрямо други целеви групи от структурите за закрила в регион Калабрия.
Основни резултати: Към настоящия момент в проекта са включени четири девойки,
една от които пълнолетна, и три - на възраст от 16 до 17 години. Едно от момичетата е
чужда гражданка.
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Участието в трудовия процес спомага за изява и развитие на таланти и умения, както и
дава възможност да се планира живота, поставяйки на централно място стойностите на
труда. Значителен е напредъкът, който се наблюдава при самоуважението и социалното
утвърждаване. Това е един от най-деликатните аспекти на живота на жертвите на
сексуална злоупотреба и по-конкретно при използването им с цел проституция. Важен
момент е също така и намирането на мотивация за учене, което води до усвояване на
умения и знания, полезни за развитието на трудовата дейност.
Иновативни аспекти: Проектът се базира на два основни аспекта, които в комбинация
представляват иновативен елемент при работата с жертви на злоупотреби и домашно
насилие:
 насочване към трудова дейност още по време на престоя в структурата за закрила,
което позволява на проекта да излезе извън „границите“ на структурата и да
достигне контекста на отворения живот;
 създаване на подкрепяща социална мрежа: при отсъствие на адекватни връзки със
семейството и при наличие на трудности, по отношение на принадлежността към
обществото, работната среда позволява изграждане на нови, положителни
социални взаимоотношения, сред които тези с наставници и колеги. Работната
среда осигурява достъп и до социални придобивки.
Комбинацията между въвеждане в работна среда и социално включване дават
възможност да се развие една вторична форма на превенция. Осъществява се подкрепа
на личните и социалните фактори за превенция, т.е. на превенция на рискове от
въвличане и повторна злоупотреба с младежите и девойките, които след навършване на
пълнолетие не могат повече да се възползват от системата за закрила на детето.
Ефективност: Тъй като все още не е изтекла производствената година, не може да се
направи съпоставка за ефективността на разходи-преимущества на мярката. Към датата
на представяне на добрата практика, от страна на социалния кооператив Киосей са
инвестирани около 12.000 Евро, с които е осъществено производството на 3.000 бутилки
„Немези“ (червено вино Калабрия – ИГР) и 1.000 бутилки „Неда“ сладко вино Греко ди
Бианко DOC ).
Продажбата на цялата продукция ще позволи заплащане на труда на момичетата, което
вече се извършва и да се възвърне инвестирания капитал.
Целта е да се достигне производство на поне 10.000 бутилки, което ще осигури заделяне
на средства за закупуване на лозов масив в зоната където се произвежда Греко ди Бианко
DOC, както и ще бъде възможно да се наеме апартамент, в който да живеят
самостоятелно момичетата, напуснали Центъра. По този начин с подкрепата на
служителите от същия център, девойките ще могат да започнат своя независим живот.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Дейностите по
настоящата мярка позволяват на подрастващите и на младежите и девойките да се
възползват от системата на защита и закрила за колкото време е необходимо, съобразно
техните потребности за развитие, съгласно принципите, заложени в чл. 26, 27, 28, 29 от
Конвенцията на правата на детето на ООН; както и в Глава І чл. 1, ал. 5 от Закон № 184/83
г. за приемната грижа за деца.
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Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Осъществяването на
проекта се извърши на базата на предварително проучване на нуждите и възможностите
за реализация.
Анализът на нуждите беше водещ при избора на дейности и услуги, които да бъдат
предоставени на пълнолетните младежи, които напускат Центъра. Проучването на
потребностите е използвано като инструмент за постигане на независимост и социално
включване. За реализация на практиката се търсиха възможности за преоткриване и
придаване на стойност на местни продукти със силен търговски потенциал (в конкретния
случай старинното вино Греко ди Бианко DOC).
Фактор за успеха беше и проведената рекламно-информационна кампания за
инициативата, която показа голям социален интерес. Търговският й успех, свързан и с
рекламната кампания, допринесе за решаване на неизбежните финансови проблеми,
които съпътстват социалните дейности.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Проектът може да
се разглежда и като експериментална лаборатория за създаване на приложим модел за
социално-трудово включване на пълнолетни млади хора, които излизат от защитени
центрове, и които са лишени от стабилни семейни ресурси.
По-нататъшното прилагане на така разработеното ноу-хау следва да започне от три
ключови позиции:
 разработка на процедурен наръчник;
 проучване на местните териториални дадености, на които практически да се
основе проекта (в конкретния случай е избрано качествено винопроизводство);
 създаване на социална и междуинституционална мрежа за запознаване и подкрепа
на инициативата.
Мултиплицирането на проекта ще доведе до очевидни ползи от гледна точка на
превенцията на трудностите, с които се сблъскват младите хора и следователно до
повишаване на благосъстоянието и на реализиране на икономии във финансовите и
социалните разходи.
Допълнителна информация: Допълнителна информация за проекта може да се намери
на раздел „вино“ на сайта www.lacasadinilla.it
В случай на въпроси или необходимост от допълнителни разяснения, можете да се
свържете със следните представители на експертния екип по Проекта:
Д-р Мария Мартирадона – e-mail: m.martiradonna@regcal.it – tel 0961/858456
Д-р Ана Мария Чачо – e-mail: am.ciaccio@gmail.com – tel. 0961/858926
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Проект КазаФамилия – Настаняване от семеен тип за малолетни в
семейни общности
Организация: Община Муриалдо Трентино-Алто Адидже (дружество с идеална цел)
Партньори: Автономна Провинция Болзано, Дирекция „Семейството, жената и
младежта“
Описание/обосновка на практиката: Настаняване от семеен тип, което се
характеризира с наличието на основни участници в лицето на двойка съпрузи със
собствени деца, които поемат ролята на родители и тя е доминираща над ролята на
институционален възпитател. За да може да отговаря на специфични нужди, по
изключение, по проекта може да се предоставя и само дневна грижа. Предназначен е да
подсигури на малолетния, лишен от нормална семейна среда, издръжката, възпитанието
и образованието, съгласно семейния начин на живот, в който възрастните изпълняват
през цялото време любяща и възпитателна роля. Услугата се развива по такъв начин, че
да предложи на малолетните взаимодействие в ежедневната семейна среда между
членовете на семейството, съобразена със средата (квартала, училището, местата за
отдих). Този тип услуга се прилага, когато не може да се осъществи с приемно семейство
и цели да се избегне институционализацията. Проектът се финансира от фонд (средства
от социалния фонд на провинцията).
Цел на реализираната практика: Настаняването предвижда индивидуален
възпитателен план насочен към задоволяване на нуждите и развитие на възможностите
на малолетния, който е гост и е одобрен от съответната социална служба. Проектът
предвижда, там където е възможно, да се поддържат, възстановяват, подобряват
отношенията с родното семейство, както и връщането в същото. Приемането на
малолетни, отделени от родните семейства, изисква поемането на ангажимент, който е в
състояние да подсигури процеса по личната трансформация. Целта е да се подсигури
една среда, способна да подпомогне промяната на „самоопределянето” („глобална
терапевтична среда“) и придобитото впечатление на детето за собственото си
неравностойно положение, давайки му на разположение взаимоотношения с възрастни,
които значат нещо за него „в контекста на живота, характеризиран от такава атмосфера
на взаимоотношенията, която може да изгради позитивност „предавана по веригата“.
Целева група: Малолетни от двата пола на възраст от 0 до 18 години, включително
произхождащи от едно и също семейство, които са в нужда или са отделени от родното
семейство. Приема може да бъде продължен и до навършване на 21 години. Успоредно
с това, проектът търси и възможности за подкрепа и разширение на мрежи от приемни
семейства или такива, които са ангажирани с процеса на приемането в семейство,
посочвайки като референти по цялата територия двойките от КазаФамилия.
Основни резултати: Резултатите от тази практика се постигат на три нива:
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пространство за грижи (care) за малолетния под закрила: приетите малолетни
(най-много 4 за всяка КазаФамилия) могат да растат ежедневно в глобална
терапевтична среда в нова семейна среда. За много от тях отделянето от произхода
е първата форма на закрила;
място за разрастване на приемното семейство: да се живее с отворена врата е
непрекъснат процес на обновяване и на самото семейство. Това е живот, при
непрекъснато търсене на „семеен модел“, способен да предложи „новооценено
обвързване“, основано на богатството на взаимоотношенията;
работа в териториалната мрежа: това е пространството, където се създават нови
практики за развитие на обществото. Работата в мрежа на хората предоставящи
грижи - care - създава също така и един новаторски модел на социална
организация, способна да поеме тежестта на съзиданието на бъдещето на
малолетните (солидарно общество или welfare community). Намесата на
обществото се разглежда в рамките на мрежата, това е съществено звено от една
верига насочена към преодоляване на чисто екзистенциални/защитни разбирания
и е насочена към осъществяването на закрила, грижа, защита и предпазване от
множеството щети, нанесени на отношенията/чувствата, плод на
дисфункционални семейни отношения в криза. Приема може да има различни
форми, в зависимост от нуждите, като се планират „преходи“ към приемането в
семейството, в групи, апартаменти, семейни групи или в терапевтични общности.
Тази практика започна през 1984 година като до днес са отгледани около 70
малолетни.

Иновативни аспекти: Иновативните аспекти на практиката на прием, прилагани от
КазаФамилия могат да се синтезират в две насоки:
 участието на приетите малолетни в разработката на възпитателния план
(възпитателен план със самоучастие);
 включване в глобалния план за всеки прием на задачи, свързани с възможността
за работа и с родното семейство, там където има потенциал за това.
Не рядко, при цялостната разработка и одобрението на възпитателния план, се прави
съгласуване с родителите и настойниците, освен разбира се и със съответната Социална
служба.
Ефективност: Приемната двойка осигурява професионално и емоционално присъствие
през цялото време: един от двамата съпрузи е отговорният възпитател в КазаФамилия и
редовно има срещи с Ръководителя на проекта, а другият може да работи и извън дома:
тук обаче, цялото семейство представлява ключов ресурс за възпитанието. Ако трябва да
се направи оценка, може да се приеме, че приема на един малолетен в КазаФамилия дава
на финансиращата организация възможност за спестяване от порядъка на 40% спрямо
другите форми на институционализиране, които от своя страна са свързани с
подсигуряването на услугата 7 дни седмично по 24 часа в денонощието.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Проектът
КазаФамилия се вписва изцяло в националните и международните планове за социални
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политики насочени към закрила на правата на малолетните в семейството, и от всяка една
гледна точка е алтернативен на формите на институционализирана грижа. Практиката
КазаФамилия подчертава, че мерките за „социална близост“ и за засилване на
социалните мрежи, към които принадлежи приемното семейство, са ефикасни за
постигането на целите за социална интеграция и са предпоставка за развитието на
социалния капитал. Участието на родното семейство в планирането на възпитателния
процес на малолетния, приет в КазаФамилия (там където това е възможно) трябва да се
счита за иновативен и успешен начин в борбата против маргинализацията и социалното
отпадане.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Процесът на развитие на
малолетния, който е бил отделен от родното семейство, е подложен на ударите на редица
сили, които всички заедно и синхронизирано трябва да бъдат насочени към
«еманципирането» на неговата неблагоприятна ситуация. Разглеждането на резултатите
от пътя, изминат от КазаФамилия, не може да бъде отделено от оценяването на цялата
система, която има грижата или взаимодейства с малолетния, в светлината на
многопластова оценка. В този смисъл, дейността на КазаФамилия преминава ту през
териториалната интеграция, ту през специализацията, като се превръща все повече в
„услуга за услугата“, вписвайки се ясно в интегрираната система на услугите за деца и
подрастващи на територията. Малолетните, отделени от родните си семейства, идват от
среда лишена от стойностни връзки, а в повечето случаи впечатлението, което носят в
себе си е на една непрекъсната поредица от откази, изоставяния или предателства.
КазаФамилия гарантира среда, в която взаимоотношенията са изцяло нови, която
представлява не толкова „защитна или заместваща“ функция, колкото процес на „реално
изграждане“, основано на активирането и придаването на стойност на вътрешните
способности, които променят преминалите през лишения/малтретирания към нови
планове за живот и идентичност. Един от основните ключови фактори за успеха на
практиката представлява „грижата за ежедневието“, която се превръща в новия
сценарий, там където може да „се преиграе“ това, което съществува и това, което иска да
се изгради, тъй като в процеса на повторяемост се преоткрива и предвидимостта (в
смисъла на сигурност), защото позволява да изпъкне усещането за семейство и за
благосъстояние и това става разпознаваемо, обичано, реално „достъпно“, а не отговаря
на теоретични очаквания или перспективи „спуснати отгоре“. Всичко се преживява в
„смислен“ контекст със стойностни възрастни, способни да изслушват, да се впуснат
винаги в игра и да „съществуваш“.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Възможността да
се разпространява и „размножава“ проект КазаФамилия е свързана с трансформирането
на добрите практики:
 от специализирани, през релационни и обществени, създадени да дадат нова
силна отправна точка в разбирането за близост, в ключа за обич-възпитание,
преживяван от приетите малолетни и от родителите им, именно защото действа
на социално ниво (КазаФамилия, управляващ орган, семейна мрежа, услуги);
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от юридически, през бюрократични до промоционални, създадени да подсилят
ролята на общественото участие чрез развиването на местни мрежи за
разпространение и информираност;
от детайлни до глобални, създадени да подканват към съотговорност и
разпределение на дейността, на развиването на кохезия в групата, на определяне
на задачите и на дейностите на всеки един професионалист.

Допълнителна информация: В процеса на деинституционализация, КазаФамилия има
важна роля за превенция на процесите на отделяне на малолетни от родното семейство,
давайки на разположение опита си в дълбокото познаване на процесите, които водят до
прекъсване на взаимоотношенията между родители и деца, като дава своята подкрепа и
на Териториалните служби във връзка с техните дейности по закрила и подпомагане,
като например интегриране на услугите за домашно възпитание/обслужване и подкрепя
„само-помощта“ при родителите, и се стреми към поемане на глобалните и интегрирани
отговорности.
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Проект Коала – Разпространение и подкрепа на приемното
семейство
Организация: Общност Олтрадидже - Баса Атезина (б.пр Comunita’compresionale:
специфична административна единица в автономен регион)
Партньори: Община Муриалдо Трентино-Алто Адидже (дружество с идеална цел)
Описание/обосновка на практиката: Разпространение и оценяване на културата на
приемното семейство като превантивна мярка. Развитие на дейността на приемни
семейства като достойна алтернатива в областта на закрилата на малолетните. Прилагане
на процеси за участие в настаняването, в контекста на преминаване през по-голяма
активност на родното семейство при планирането на процеса. Дейности: екипна работа
от многопрофилни обществени и частни специалисти; работа по изостряне на
вниманието; информационни и подготвителни срещи; професионална намеса в процеса
на оценяване, избор и подкрепа на приемните семейства; срещи за планиране с родните
семейства; публикации в местната преса; сътрудничество с обществените и частни
партньори. Проектът е създаден на базата на опита на Общността Муриалдо от
Трентино-Алто Адидже и на интегрираното сътрудничеството между общината и
частния сектор. Действащ в Алто Адидже от 2008 г. (отново в сътрудничество с Общност
Олтрадидже - Баса Атезина (Comunita’compresionale). Става въпрос за междуобщински
проект, който обхваща територията на Общността
(Comunita’compresionale),
тоест включени са общо 18 общини. Проектът се финансира от специализиран фонд по
бивш закон № 285/97 и със собствени средства от субекта титуляр (произход на
средствата – социалния фонд на провинцията).
Цел на реализираната практика: Професионална подкрепа на хората и на приемните
семейства през целия период – от началото до приключването на процеса на настаняване;
намиране на нови приемни семейства; гарантиране на качеството на проектите за
приемни семейства, за закрила както на малолетните така и на приемните семейства, като
се има предвид сложността на ситуацията и необходимото съдействие; наблюдение на
процеса на настаняване чрез средства за планиране и оценка, като: набелязване на
възпитателни цели и етапи на растеж, създаване на индивидуален възпитателен план.
Целева група: Проектът е насочен към приемните семейства, които се грижат за
малолетни деца, както частично така и постоянно, към традиционните семейства и към
всички семейства, които имат интерес и са отворени към приемането, както и цялото
население, за да бъде информирано и да има отношение.
Основни резултати: Проектът със сигурност помага да се развие културата на
приемното семейство и да се обръща по-голямо внимание на отделните фази на процеса
на настаняване, който започва още от първоначалната информация до приключването на
самото настаняване, а често и след това, когато семейството кандидатства повторно за
приемно. Чрез различни практики се дава възможност за
ново развитие на
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взаимоотношенията между традиционното семейство и приемното семейство, чрез
активиране и/или поддържане на комуникация на едно ниво с по-голяма взаимовръзка
спрямо целите на процеса на приемане. Предизвиква и изостряне на вниманието от
страна на служителите при този проект за закрила и превенция. Приемното семейство е
силно подкрепяно и чувства ежедневната грижа и чрез предоставената телефонна връзка
с консултант. Сътрудничеството с проекта със сигурност помага и на социалния асистент
и често е насочено към малолетния и към неговото семейство, за да бъдат разбрани подобре и трудностите и неприятностите, които приемното семейство ще изпита (и които
често се подценяват). Приемните семейства са много доволни от сътрудничеството със
служителите на проекта. Консултантът, който работи по проекта представлява ключова
фигура – заедно с наблюдаващите екипи – спомага за връзката и сътрудничеството
между приемното семейство, родното семейство и социалната служба. От 2008 г. до сега
проект Коала е подпомогнал процеса на настаняване на: 17 приемни семейства (12
семейства с роден език италиански и 5 – с немски език, които общо са се занимавали с
22 деца. Семействата, които през тези години са се възползвали от проекта са 102, от
които 47 италиански и 55 немски; от тях 49 са завършили процеса на оценяване с
одобрение (23 италиански и 26 немски).
Иновативни аспекти: Силата на проекта е в мултипрофесионалния екип, за който
сътрудничат социални асистенти, психолози, педагози и професионални възпитатели.
Екипът е налице във всяка фаза на процеса на приемане: тоест, може да наблюдава и да
се намесва в различни моменти на процеса и чрез обмяна на професионални възгледи и
различни методологии, които се интегрират систематично. Проект Коала се разделя на
няколко етапа, чрез екипно планиране за целия процес на прием:
 детайлна оценка на ситуацията на малолетния в неговото семейство;
 детайлна оценка на определеното приемно семейство;
 основно обучение и вътре в приемното семейство;
 внимание към подбора на дете към съответното семейство, наблюдавайки в този
период участието на родното семейство;
 консултиране;
 психологическа подкрепа на семейството и в последствие в процеса на прием, с
особено внимание към собствените деца в приемните семейства, ако има такива;
 подкрепа на семействата (приемно и родно) при връщането на малолетния в
родното семейство.
В същото време се предлагат и разяснителни и образователни дейности за населението
за запознаване с приемния процес.
Ефективност: Счита се, че оценката, подпомагането и консултирането на приемното
семейство (или на един човек) трябва по категоричен начин да предотвратят неуспеха
или предварителното приключване на приемането (феномен, който изключително се
разраства) и това трябва да става чрез внимание, подкрепа и наблюдение, като се избягва
институционализирането на малолетния, което във всички случаи води до по-голям
разход на ресурси. На практика, в проект Коала, работата с едно приемно семейство
струва средно годишно 5.800 Евро ( извън фиксираната помощ, която получава
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приемното семейство за отглеждане на малолетен), докато институционализирането на
един малолетен може да струва за същия период от 30.000 до 40.000 Евро. Успоредно с
икономическия ефект, може да се добави и влиянието, което има проекта върху
засилването на влиянието на мрежите за вътрешно и между-семейно развитие и
задълбочаване на социалните връзки между отделните заинтересовани към проекта,
водени от идеята за изграждане на социални стойности.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Мярката се включва
изцяло в процесите по деинституционализация, тъй като предлага, поддържа и сближава
проекти за приемни семейства. Развитието на социалния капитал, разширението на
семейните мрежи и добросъседските отношения са включени в политиките за социално
приобщаване, така както и пряката подкрепа на родните семейства се отразява върху
процесите на превенция на лошия живот и на разпространяване на факторите за
благосъстояние и намаляване на риска за маргинализация и социално изключване.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Необходимостта да се
гарантира многопластово развитие на грижите през целия период на настаняване,
допринесе за създаване на сътрудничество (между частни и обществени субекти) между
различните
ангажирани
професионалисти,
гарантирайки
един
наистина
мултипрофесионален подход. Разликата в културата на организацията в обществения
сектор и в частно-социалния, доведе до това още по-пълно да се използват различните
характеристики и възможности в зависимост от нуждите на проекта. Възможността,
която се дава да се включи родното семейство в развитието на настаняването даде тласък
на търсенето на средства и стратегии, насочени към връщане на водещата роля на
родителите на отделения малолетен, включително и с цел да се подпомогне и улесни
връщането му в семейството, от което произхожда.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Като подпомага
обмяната и координацията между отделните действия на заинтересованите лица се
гарантира активното участие на истинските родители и на разделените деца; като се
предполагат големите грижи, които се полагат в различните фази, свързани с приемането
в семейство (преди, след и по време на) се счита, че може да се намали риска от неуспех
или преждевременно прекратяване чрез прилагането на мерки по подпомагане и
подкрепа на приемното семейство, а междувременно се увеличава и възможността за
завръщане на малолетните в родните им семейства. Привличането на родителите на
отделените малолетни и тяхното активно участие в хода на приема в приемно семейство
е насочено към улесняване на взаимоотношенията между участниците, а така също и към
улесняване и ускоряване на връщането в родното семейство.
Допълнителна информация: Независимо от малките крачки на напредък, трябва да се
подчертае иновативния аспект на ангажирането на родното семейство в ежедневните
дейности, което е възможно чрез средствата, предлагани от проект Коала. Това участие
се изразява в опитите, започнати и подлежащи на развитие през следващите години, за
преминаване от една стара култура, в която се търсеха и се подчертаваха слабостите на
семействата (както на родните така и на приемните) и на малолетните, към един поПроект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
деинституционализация на грижата за деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

69

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

актуален, ефикасен и гъвкав подход, в който изпъкват качествата, възможностите,
стойностите, интересите и желанията на семействата, на която да се основат – чрез
самоучастие – дейностите на този специфичен проект за приемно семейство.
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Предоставяне на услугата „Помощ при домашното възпитание“ в
автономна област Вале д‘Аоста
Организация: Съвет по здравеопазване и социални политики
Отдел за семейството и политиките за младите
Директор Сектор малолетни/деца
Социален работник: Г-жа Мария Грация Фоис
Забележка: Уточняваме, че в Автономна Област Вале д‘Аоста, за разлика от другите
Области в Италия, темата за децата остава водеща.
Партньори: Услугата „Помощ при домашното възпитание“ (ADE) се осъществява
благодарение на външен доставчик и се предоставя от социален кооператив, на когото
Областта е поверила услугата след явяване на търг. Това е услуга, която функционира от
1997 г. след решение на Областната Управа.
Описание/обосновка на практиката: Помощ при Домашното Възпитание (ADE) е
обществена услуга, създадена през 1997 г. от Съвета по здравеопазване и социални
политики към Автономна Област Вале д‘Аоста, чието управление е предоставено след
публичен търг, на един единствен частен субект със социална насоченост на дейността.
Услугата ADE се предоставя на територията на цялата Област в тясно сътрудничество
със социалните и здравните служби, които работят с малолетни и е изцяло финансирана
с публични средства (около 480 000 евро годишно). В услугата работят 1 координатор и
10 квалифицирани възпитатели на пълен работен ден (38 часа седмично) и са
пълноправни членове на социално-здравните екипи, съществуващи към различните
семейни консултативни центрове, разположени в четирите зони, на които условно е
разделена Автономна Област Вале д‘Аоста. Достъпът до услугата се осъществява изцяло
чрез социалните служби.
Цел на реализираната практика: Основните цели са:
 Да се отглежда детето в семейството чрез подобряване на родителския капацитет;
 Да се създаде, активира, подсили връзката на семейството със заобикалящата го
среда;
 Да се предотврати родителското отчуждаване и възможното отделяне на детето
от семейната среда.
 Целта на услугата ADE е да се осигури, в хода на нейното предоставяне от
компетентния за територията социално-здравен екип, възпитателна подкрепа на
всяко едно отделно семейство както чрез директни, така и чрез индиректни
дейности с ясно определени цели и срокове, предотвратявайки по всякакъв начин
възможността за отделяне на детето от семейството. И по-конкретно, услугата
ADE се стреми да подкрепя изграждането на връзки между детето, семейството и
усещането за принадлежност с цел да се намалят рисковете от извеждане на
детето. Като краен резултат се изгражда родителски капацитет и се подкрепя
възпитанието му като мярка за закрила.
Целева група: Услугата ADE е насочена основно към деца на възраст от 0 до 15 години,
които са в териториалния обсег на социално-здравните екипи и живеещи в семейства,
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където възпитателните функции липсват или са компрометирани. За непълнолетните от
15 до 18 годишна възраст, а в редки случаи и при младежи на възраст от 18 до 21 години,
компетентният социално-здравен екип може да разпореди изготвянето на целеви и
конкретни проекти.
Освен казаното до тук, от 2009 г. ADE стимулира, като част от процеса на работа и
провеждането на защитени срещи на неутрална територия между малолетните и
родителите при особено конфликтни семейни ситуации и съгласно разпореждане на
съдебните власти.
Данни 2009-2013 год.относно преминалите през услугата:
66% момчета/34% момичета;
79% италианци/21% чужденци;
78% на възраст между 0-14 години/18% на възраст между 15-17 години/4% на възраст
между 18-21 години;
45% неразделени семейства/55% разделени семейства;
39% с наложена мярка от съдебните власти.
Основни резултати: Услугата, която става все по-ценна с времето, отчита през
последните три години средно годишно 246 подпомогнати семейства (данни за 2013 г.:
290 малолетни и 25 младежи) със 60% успешен резултат от възпитателните мерки и с
88% одобрение като въздействие от страна на потребителите на услугата. Същото може
да се каже и за качеството на работата вътре в социално-здравните екипи, като
съотношение на отнетото време спрямо реализираните мерки. Това доведе, при
постоянен брой служители, до повишаване на капацитета на услугата и съответно до 65%
намаляване на случаите, които са в листа за чакащи повече от един месец. По настоящем,
средната продължителност на възпитателните проекти е около 17 месеца, със 68%
приключени случаи вследствие на постигнатите индивидуални резултати. При 18% от
проектите има предсрочно приключване по решение на родителите, при 14% - проектът
се преразглежда, поради липсата на постигнати минимални изисквания за устойчив
възпитателен процес, като ползвателя се пренасочва към други специализирани услуги.
Иновативни аспекти Методологията на мярката, която се разработва непрекъснато
през последните години, и благодарение на която се повиши ефективността на услугата
„Помощ при домашното възпитание“ (ADE) без увеличение на разходите, работи за
разпространяване на семейното благосъстояние и засяга основно:
1.
Активното участие на родителите (49%) чрез разширяване и придаване на
стойност на техните остатъчни или скрити компетенции и качества;
2.
Освен класическата индивидуална, работа и с малки групи, с увеличаване на
съотношението възпитател/ползвател от 12 (през 2009 г.) на 27 (през 2013 г.).
3.
Първични анализи за оценка и подкрепа на родителските капацитети на
бременни (3%) и на млади родители (8%)
4.
Разпространение на метода възпитание между равни - peer education не само сред
децата, но и сред родителите.
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Ефективност: Услугата, предоставена от настоящия търг се осъществява от 10
възпитатели, които работят на териториален принцип в 4-те зони на Автономна Област
Вале д‘Аоста.
Новите случаи на деца и техните семейства за 2013 г. са 202, с обща цена на услугата,
платима изцяло от бюджета на Областта е 500.000 Евро за година, като за сравнение
разхода за 6 деца, настанени в специализирани центрове в Областта или извън нея,
възлиза на 1.859.000, 00 Евро.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Представената добра
практика изцяло съответства на процеса на деинституционализация, тъй като
разпространява, поддържа и участва в проекти в областта на приемната грижа.
Развитието на обществените отношения, разпространението на успешни семейни
модели, добросъседските отношения са неразделна част от политиките за социално
включване. Пряката подкрепа за семействата се отразява на предотвратяването на кризи,
а разпространението на факторите за благосъстояние, за намаляване на риска от
маргинализация и социално изключване.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: От 2009 г. се забелязва
тревожно увеличение на броя на деца, които имат проблеми от една страна свързани с
употребата и злоупотребата на субстанции, а от друга страна с ранното диагностициране
в областта на психиатрични нарушения. Този факт води все повече до дълбока
преоценка на настоящите практики в работата на мрежата от социални услуги, чиято
неразделна част е и услугата Помощ при Домашното Възпитание, тъй като в много
случаи услугите насочени към здравното обслужване при тези специфични случаи не
предвиждат комплексен достъп от страна на малолетните.
През последните години също така се увеличиха и ситуациите, при които случаи с
изключително тежки и напреднали форми на нарушения се обръщат за пръв път към
услугите (46% през 2013 г.) и, за които услугата Помощ при Домашното Възпитание,
трябва да задейства изключително интензивен механизъм за интервенция, а и за много
кратка време, за да може да се избегне риска от неефикасна работа, с мерки, които могат
да се проточат години наред, без постигане на значим успех.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Натрупаният опит
до момента, чрез услугата Помощ при Домашното Възпитание, помага да се въведе
интегрирания подход на работа на социално-здравните екипи и да се прилагат
качествени, оперативни инструменти, чрез които се проследява и измерва резултата от
дейността им. Това дава основание услугата да се затвърди и разпространи като добра
практика и в други региони или държави. Тези инвестиции допринесоха за подобряване
на благосъстоянието на децата и семействата, нещо което съвсем не е маловажно в този
исторически момент, белязан от икономическа криза и ограничени ресурси.
Като добавена стойност в процеса на работа на социално-здравните екипи може да се
посочи и желанието на голяма част от родителите да съдействат и да популяризират
услугата сред другите родители. Това е голямо постижение, тъй като се ангажира
общественото внимание върху този толкова значим проблем, а именно липсата на
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родителски капацитет и родителското отчуждаване. С течение на времето се стигна до
създаването на групи за взаимопомощ – нещо, което подпомага и работата на самите
социални работници за изкореняване на факторите на лошата среда.
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Кооператив „Футура“ – подкрепа на младежи в риск от социално
изключване, след напускане на специализирани институции и
такива с девиантно поведение
Организация: Регион Сицилия (Социален Кооператив, регистриран в регионалния
регистър съгласно предходен чл. 26 от регионален закон № 22/86 г.)
Партньори: В Катания и Ачиреале, Социален Кооператив Футура 89 управлява седем
Центъра от резидентен тип за деца, настанени както по силата на административнограждански предписания, така и по силата на наказателни производства на Съдебните
власти за малолетни. Кооперативът сътрудничи с Университета на Катания
(Възпитателни дисциплини), с който заедно провеждат стажове в структурите.
Сътрудничи и с местни доброволци.
Описание/обосновка на практиката: Домовете, управлявани от Кооператива се
намират в градовете, в помещения отговарящи на изискванията на стандартите, съгласно
Указ на Регионалното Правителство на Регион Сицилия от 29-6-1988 г. за Центровете за
настаняване и, чиято дейност се регламентира с Регионален Закон №22/86 г. и са
надлежно включени в регистър, съгласно чл. 26 от същия закон. „Централното“
разположение на Домовете, които често са разположени в апартаменти, е стратегически
избор от страна на Кооператива, тъй като по този начин не само се дава възможност на
младите обитатели да се чувстват „част“ от града, но и улеснява ползването на услугите,
които се намират на територията, защото те сами могат да стигат до тях.
Цел на реализираната практика: Основните цели на проекта се реализират от група
служители, които координирано със социалните служби на общините, работят за
развитието на организационните способности на децата, като ги стимулират да участват
в дейностите и мероприятията, предлагани на съответната територия, както и за
развитието на уменията за осъзнато организиране и използване на свободното време.
Целева група: Деца в две възрастови групи – от 8 до 13 години и от 14 до 18 г., с
административно-граждански мерки или такива с наказателни мерки от Съдебните
власти за малолетни. Приемат се също така и деца с психически отклонения, като с тях
се работи за възстановяване на останалите им способности.
Основни резултати: Дейностите извършвани в Общността засягат основно ежедневието
и именно чрез ежедневните занимания се влияе на процеса на растеж, като се подчертава
и се придава тежест на „самият аз“ чрез въвличането на децата в занимания, в които те
могат да получат одобрение и могат да експериментират с границите на личната си
отговорност. Временният характер на мярката обаче представлява една от неизбежните
характеристики на Общността в дома и това е една от причините да се предприеме
активно планиране за децата, включващо задачи и цели, които да се постигат и след
периода на престоя в дома.
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Иновативни аспекти: Освен това, за децата, достигнали пълнолетие, които отговорно
са завършили възпитателния процес, но са лишени от адекватна семейна подкрепа, а
често и от място за живеене, Кооперативът предприема дейности за помощ при намиране
на работа към така наречените Кооперативи от тип „Б“, които имат за цел да предоставят
възможности за работа на младежите в затруднение, което е задължително условие при
планирането на независим живот; Кооператив Футура създаде като външни услуги
няколко Кооператива от тип „Б“, които работят в различни сектори:
 Кооператив Ергон – проектиране, ремонт и поддръжка на сгради;
 Кооператив Даите – ресторантьорство;
 Кооператив Ла Скатола („Кутиятa”) – хартиена промишленост.
Всички посочени Кооперативи предлагат реални възможности за обучение и
професионална насока като през последните години са назначили десетки младежи, след
напускане на Домовете, като тези младежи, съгласно действащата нормативна уредба за
сигурност, са били подпомагани чрез защитени маршрути в процеса на усвояване на
професия, както и в процесите на повишаване на квалификацията. Като алтернатива,
Кооператив Футура предлага на девойките, които напускат Домовете, възможността да
бъдат настанени в една „Ваканционна къща“ – Розата на Джерчо – която също се
управлява от този кооператив, съставена от апартамент с капацитет за настаняване до 3
момичета, напуснали Дома; „Бед енд брекфаст“, където в присъствието на служител на
пълно работно време, девойките участват в управлението на хотелиерските дейности,
възможност, която им позволява да натрупат опит в работата. Така както беше описан,
проектът на Дома от резидентен тип, управляван от Кооператив Футура може да се счита
за иновативен, тъй като е в състояние да отговори по прогресивен и стратегически начин
както на социалните изисквания на съответната територия, така на нови и познати нужди.
Ефективност: Натрупаният през годините опит ни показва как, като естествено
продължение на дейността извършвана в Дома, насочена към растежа и съзряването на
децата, както и при подкрепата която им се дава при прехода към истинска независимост
в живота и в работата, се оказва необходимо тази дейност да продължи чрез намирането
и/или създаването на възможности за настаняване от резидентен тип, както и
осигуряване на работа, като се следват стратегиите, разработени на базата на работа в
мрежа.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Проектът работи за
постигането на следните резултати:
 да се определят и преодолеят пречките, несигурността и проблемите, които
пречат в процеса на приемане и интегриране на децата и/или младежите, които
напускат Домовете за настаняване;
 да се стимулират местните ресурси и производствени мощности в превенция на
кризисните ситуации с деца;
 да се увеличи предлагането на дейности в полза на обществото;
 да се разпространява на съответната територия, възможно най-много прилагането
на чл. 5 от Закон № 381/91 г., който предвижда възлагането на Социалните
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Кооперативи от тип «Б» на поръчки за доставка на стоки и услуги на Обществени
организации, като изключение от правилата за търговете.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Основната цел на тази
мярка е да се подпомагат младите, които имат затруднения при развитието на личните
си качества за самостоятелен живот, чрез постигането на задоволително ниво на
независимост както в работната и житейската среда така и при изграждане на
взаимоотношенията.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Горепосоченият
проект, който вече е одобрен като добра практика в едно проучване на Института
Иноченти, като част от рамката за управление на програмите за дейността на
Националния Център и в сътрудничество с Министерството на труда и социалните
услуги от 2006 г., може да бъде „изнасян“ и другаде, тъй като настаняването тип
„Нощувка и закуска“ представлява ефикасен и лесен начин, икономичен и гостоприемен
за туристи от всяка страна; освен това за територия, която изживява проблема на
младежката безработица, представлява доходоносна и не-скъпа за реализация дейност,
за този който я упражнява, а и за младите представлява възможност за постепенно
навлизане в света на професионалната изява, като позволява също така и на тези, които
са останали сами, без роднинска подкрепа и издръжка, да имат подслон до евентуално
по-късното разрешаване на проблема за самостоятелно жилище, като така преминават
по-плавно процеса на напускане на Дома за настаняване.
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Проект, насочен към подобряване на координацията и
ефективността на процедурата по осиновяване
Организация/институция: отдел за Семействата и Социалната политика, Служба № 6
„Политика за семействата, младежта и закрила на детето“, Областен съвет за
семействата, социалната политика и труда, Област Сицилия
Партньори: Съвет по здравеопазване, Министерство на Правосъдието/Съда за
малолетни, фирми от частния и обществен сектор.
Описание/обосновка на практиката: Осъществяване на процес по унифициране и
подпомагане на дейностите на местните услуги в областта на националното и
международното осиновяване чрез съставянето на протоколи за намерения, вътрешнообластни укази, обмен на информация между Съветите по семейства, социалната
политика и труда, Областния съвет по здравеопазване, Министерството на правосъдието,
Съдилищата за малолетни и представителите на неправителствения сектор.
Цел на реализираната практика: След влизането в сила на Закон № 476 от 31.12.1998
г. за ратифициране на Конвенцията за закрила на децата и сътрудничество в областта на
международното осиновяване, подписана в Хага на 29 май 1993 г. се предвижда нова
законодателна платформа, насочена към по-голяма закрила на децата. Чрез него се
урежда материята в областта на международното осиновяване, която предимно е
насочена към създаване на мрежа от интегрирани услуги, които се предоставят
съвместно от съдилищата за малолетни и социалните служби по определения за това ред.
Въз основа на нормативната рамка на областно ниво е разработена методология за работа
и взаимодействие чрез подписването на Протокол за сътрудничество от 29/01/2001 г.
между съветите по семейства, социалната политика и труда, областния съвет по
здравеопазване, Министерството на правосъдието, съдилищата за малолетни и
доставчици на услуги, който е в съответствие с чл. 39-3 от Закон № 476/98 г. Основните
ангажименти касаят обучението на ангажираните в процеса лица, които са свързани с
прилагането на закона и изграждането на мрежа от услуги и база данни за
осиновяванията. Нормативната база и системата в областта на националното и
международното осиновяване в Италия бе изцяло променена в рамките на тригодишен
период с приемането на два закона: Закон № 476 от 31.12.1998 г. и Закон № 149 от
28.03.2001 г. Благодарение на новата законова платформа, децата са много по-защитени
в процеса на международните осиновявания, като съгласно Конвенцията от Хага те се
контролират от съответните власти (в Италия това е Комисията по международни
осиновявания - CAI). Комисията си взаимодейства с други упълномощени организации,
които имат за задача да подсигурят необходимите формалности, за да може
осиновяването да бъде осъществено. В област Сицилия методологията е приложена за
всички участници в процеса на осиновяванията: от подготвителния етап през процеса на
търсене на най-удачни решения, до следосиновителния период. При националните
осиновявания тези дейности обхваща фазата, последваща предложението за
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осиновяване, докато при международните осиновявания – дейностите, последващи
издаването на Указа за пригодност за осиновяването и периода след самото осиновяване.
Целева група: Деца, осиновители и приемни семейства.
Основни резултати: През 2002 г. беше проведена образователна кампания, насочена
към участниците в процесите на осиновяване, както и кампания за повишаване на
информираността във връзка със създаването на мрежа от услуги и база данни чрез
проект „Международни осиновявания – моделът на Сицилия“ (AIMS), който бе
единствен по рода си в страната. Проектът беше осъществен, за да се приложи на
практика механизмът, разписан в Протокола за сътрудничество между Министерството
на правосъдието, Съвета за семейството, социалната политика и труда и
неправителствените организации, работещи в областта на приемната грижа. През юни
2005 г. проектът смени своето име от AIMS на AMS (Модел за осиновявания – Сицилия).
Моделът AMS, който стартира експериментално в Община Палермо, получи
призванието за иновативност от страна на Министерството на правосъдието и насърчи
всички заинтересовани институции да разширят дейността си в тази сфера.
Вследствие на тези инициативи, през 2006 г. е изготвен проект за географско и тематично
разширение на Модел AMS (AMS-EGT), като това включва териториално разширение с
още 55 социално-здравни зони на Сицилия и разширение на обхвата на приемната грижа
и за малтретирани и насилвани деца.
Иновативни аспекти: Създаване на мрежа от услуги, които да прилагат одобрените
модели, вследствие на сътрудничеството между съдилищата за малолетни и социалните
служби от социално-здравните зони.
Ефективност: Проектът засяга процедурите при осиновяване, с цел подобрение на
изпълнението и преди всичко за постигане на положителен резултат и ефикасност, като
въздейства предимно върху организационните/процедурните аспекти и за израстването
на човешкия фактор, с цел създаването на по-бързи и прозрачни работни процеси, за да
се гарантира закрилата на детето и на осиновяващото семейство.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: През октомври 2012 г.
органите, отговорни за реализацията на програмите в областта на политиките за децата
се ангажиране с последващото разпространение на модела, апробиран по проект AMSEGT като добра практика на територията на цялата страна, включително и по
институционален път чрез Националната Конференция на Гарантите.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Проектът си поставя за цел
да изгради един нов организационен модел на непрекъснат процес, изграден на принципа
на централната роля на детето и на работата в мрежа още от етапа на наблюдение на
състоянието на детето и определянето на политиката за въздействие. Освен това се цели
да се разпространи знанието и опита, натрупани в процеса на управление на случаите по
национални и международни осиновявания на областно ниво и да се осигури възможно
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най-всеобхватна закрила на децата. За териториалното си разширение проектът
предвижда обмен на информация между 55 социално-здравни зони.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Съгласно договора,
дейностите по проекта са изпълнени и приключени през 2011 г., получавайки
официалното одобрение от страна на делегацията на Европейския съюз, която след
извършване на одит на проекта, призна високите резултати от извършената работа, както
и високите компетенции и неговото качество. Реализацията на проекта AMS-EGT даде
изключително положителни резултати, което се доказва от множеството национални и
европейски признания, както и оценките, дадени от представителите на различни
институции, ангажирани в процеса на провеждането на множеството срещи, технически
конференции, проведени през последните години. Проектът по разширението на Модела
AMS-EGT постигна забележителни резултати в процеса на осигуряване на закрилата на
семейството и подобряване на условията на живот на децата, изпълнявайки всички
предвидени дейности. Продължителното действие на проекта, а едновременно с това и
прилагането на законовите разпоредби от страна на ангажираните в процеса институции
и организации, осигури устойчивото предоставяне на услугите, които се поддържат и до
днес. За да се гарантира приемствеността на проекта, се предвижда неговото разширение
извън постигнатото до сега на областно ниво.
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Проект за социално включване на малолетни с девиантно
поведение, реализиран в област Сицилия
Организация/институция: дирекция „Семейство и социални политики“, Регионален
съвет за Семейството, Социалните политики и Труда, област Сицилия.
Партньори: Общност за предоставяне на подслон на малолетни с мярка, наложена от
съдебните власти за малолетни младежи и девойки от две възрастови групи: 8-13 години
и 14-18 години.
Описание/обосновка на практиката: Услугата представлява алтернативна мярка на
институционализирането на малолетни чрез изграждането на Центрове от семеен тип за
малолетни деца с мярка, наложена от съдебните власти, като алтернатива на отглеждане
в институции. Тези центрове представляват структури от семеен тип, в които самите
малолетни са подложени на наблюдение и с тях се работи по методи, прилагани при
първоначална превенция, с цел отклоняване от наказателната система и ограничаване на
престъпността сред тях, както и възможност за социално включване и живот в
общността.
Цел на реализираната практика: Реализирането на подобни проекти цели социално
включване и професионално ориентиране на младежи в риск и такива с девиантно
поведение, като реално бъдат обхванати техните потребности. Цели се конкретна
промяна на неблагоприятните обстоятелствата, довели до криза в отношенията между
малолетните и техните семейства, с цел подобряване на качеството на техния живот, а
там където е възможно и реинтегриране в семейството.
Целева група: Малолетни лица и млади хора в риск от социално изключване на възраст
от 8 до 18 години и там където е възможно, съответните им семейства.
Основни резултати: За област Сицилия прилагането на мерки, алтернативни на
институционализирането на малолетни започва още през осемдесетте години чрез
директен ангажимент, включително и финансов, за изграждането на структури от семеен
тип на територията на цялата провинция с целева група малолетни лица с наложена
мярка от Трибунала за малолетни. Такива образно казано „общностни общежития“,
чиито брой значително нарасна през годините, заедно с предоставянето на приемна
грижа и осиновяването, представляват ефективни и конкретни алтернативни решения на
настаняването в Институции.
Иновативни аспекти: Веднага след взимането на решението от Трибунала, планирането
на програмата/мярката се базира на основния принцип, че на малолетните, на които се
помага да преодолеят моментна трудност, трябва да се гарантира по-добро качество на
живот в бъдеще. Цели се реинтеграция в семейството, там където е възможно и
включване в трудова заетост чрез стажове и осигуряване на възможност за чиракуване в
занаятчийски организации, обучения и др.
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Ефективност: Използването на собствени ресурси за финансирането на тези структури
от страна на Област Сицилия позволи и ще продължи да позволява през следващите
години, не само да се намалява младежката престъпност, а на самите малолетни да се
предостави възможност за по-добър старт в живота, самостоятелност и независимост.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: В конкретната сфера
на деинституционализацията, тези мерки представляват необходимо условие за
създаването на предпоставки както за изграждане за независимостта на самия младеж,
който е деинституционализиран, така и за реинтегриране в родното семейство, което да
получи адекватна помощ на базата на индивидуалните и многообразни проблематики.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: В процеса на социално
приобщаване и професионално ориентиране, протичащ в общностите за настаняване на
територията на Сицилия, най-голям риск представлява икономическата криза на
национално ниво, която характеризира настоящия исторически момент и която
затруднява интегриране на пазара на труда на младите, достигнали пълнолетие.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Методите на
управление, както и самите социално възпитателни проекти, прилагани в общностите за
настаняване, могат да бъдат популяризирани благодарение на културния обмен с всяка
друга национална и/или европейска организация/институция, която прояви интерес.
Освен това младежите получават подкрепа от местните неправителствени организации
на територията на Сицилия, включително и чрез търсенето и намирането на подходяща
работа. Бизнес организациите участват активно в процеса на социалното включване на
младежите и им предоставят възможност за обучение и стажуване. Прилагането на
такива добри практики ще подпомогне процесите на социална и професионална
реинтеграция в много широк мащаб.
Допълнителна информация: От 1989 г. Провинция Сицилия има решаваща роля за
провеждането на инициативи, насочени към увеличаване на възможностите за
създаването на общности за настаняване, отворени за малолетни в региона, с цел
превенция на престъпността. Тези структури за настаняване, алтернативни на
институциите се разраснаха значително през годините. В частност, изключително
интересно е да се спомене, че от 18 структури, финансирани в началото на деветдесетте
години, днес техният брой достига 52.
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Проект на Област Тоскана в сферата на приемната грижа и
превенция на изоставянето на деца
Организация: Област Тоскана- Областен съвет за благосъстояние, политики за дома,
интеграция – Отдел закрила на малолетните, клиентите и консуматорите, политики по
равнопоставеността
Партньори: За реализация на системата от мерки, сътрудници са различни
професионалисти:
 социални работници, отговарящи за закрилата на деца в 34 медико-социални зони
на Тоскана;
 директори на 24 Центъра за приемна грижа в Тоскана;
 служители на Институт Иноченти от Флоренция, който е ръководеща
организация на Областния център за деца и младежи.
Описание/ обосновка на практиката: Интегрирана система от услуги и дейности,
насочени към подобряване закрилата на деца, с цел:
 превенция на отделянето на децата от семействата в криза – дейности в областта
на превенция и подпомагане на родителството;
 развиване и засилване на ролята на приемната грижа чрез дейността на
Центровете за приемна грижа, които реализират мерки за подкрепа при случаи
на отделяне на детето от семейството.
Цел на реализираната практика: В изпълнение на действащите национални, областни
и международни нормативи за правата на децата, да гарантира живота им в
биологичното семейство. Паралелно предоставя всички необходими услуги за
възстановяване на родителските умения, при случаи на семейства с проблеми,
малтретирани или преживяващи трудности от различен характер.
Целева група: Основна целева група: деца и семейства в криза, приемни семейства;
Разширена целева група: социални работници, медицински специалисти и възпитатели.
Основни резултати: Организация, изграждане и развитие на интегрирана система от
мерки и услуги, посветени на закрилата, подкрепата и грижата за децата и техните
семейства.
Предоставяне на услугите от специализирани екипи в сферата на родителството и на
Центровете за приемна грижа на територията на цялата област.
Иновативни аспекти: Превенция на раздялата на децата от техните семейства в криза
чрез прилагане на целенасочени мерки:
 изготвяне на личен план за работа с детето и семейството;
 осигуряване на максимално участие и сътрудничество на биологичното
семейство;
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сътрудничество и подкрепа от страна на цялата мрежа от услуги – обществени и
частни (семейни асоциации, доброволци и др.), в подкрепа на родителството и
възстановяването на родителските функции;
 извършване на периодични проверки на благосъстоянието на детето и оценка на
постигнатите резултати.
Развитие на приемната грижа и засилване на ролята й чрез:
 създаване на мрежа от Центрове по приемна грижа, работещи за популяризиране,
повишаване на чувствителността и набиране на приемни родители; подбор на
подходящ приемен родител за детето;
 създаване и водене на база данни за семейства, готови да станат приемни;
 обучение на екипа, семействата и оказване на подкрепа в процеса на
предоставяне на приемна грижа;
 сътрудничество между проекта за приемна грижа и социалните услуги на
територията на съответната община, извършване на периодични проверки и
оценка на постигнатите резултати.
Ефективност: Индикатори за „зрелостта“ на системата за закрила правата на детето:
 определяне на един социален асистент , като референт в сферата на закрила на
децата за всяка една от 34 медико-социални зони, на които е разделена
територията на областта;
 добро териториално покритие на мрежата от Центрове за приемна грижа;
 оперативно сътрудничество и обмен на информация между работещите
Центровете за приемна грижа и служителите в общинските социални служби;
 интеграция между отделните субекти, културни специфики и профисионални
дисциплини, които съставят екипа от специалисти, изработващ проекта за
приемна грижа, насочен към случаите на неефективно родителство или на такова
в криза;
 структурен мониторинг на цялата дейност – събиране на данни и анализ на
развитието.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Описаните практики
са в унисон с принципа за осигуряване на семейна среда за детето. Работата е насочена
към прилагане на всички възможни мерки за подкрепа при установяване на проблемно
родителство, с цел преодоляване на причините, които пречат на детето да живее и да
расте в собственото си семейство.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Трудности:
 съвместяване на социалния и медицинския модел на работа;
 намаляване на финансовите средства и на професионалистите;
 трудности в сътрудничеството между съда за малолетни и гражданските
съдилища;
 трудности, по отношение сроковете на проектите за приемна грижа;
 липса на сътрудничество от страна на семействата в криза.
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Успехи:
 създаване на „маршрути“ за сътрудничество между отделните обществени
социални услуги и съществуващата мрежа от различни асоциации на съответната
територия;
 създаване на мултидисциплинарни екипи, с цел поемане на многопрофилни
отговорности;
 натрупан опит от предоставяне на услугите и развитие на специалните професии;
 методология за работа, на базата на индивидуални планове за прилагане на
мерките;
 създаване на база данни.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Системата от
мерки, насочени към закрила на детството, се осъществява на база специфични норми на
областно ниво, които спомагат за прилагане и разпространение на мерките.
Независимо, че практиките и методологиите за осъществяване на мерките имат
специфични местни характеристики, особено в частта по тяхната организация, моделите
на работа могат да се приложат и разпространят и в друг контекст и социална
действителност.
Областта се опитва да поддържа добро ниво на обща координация на мерките, с цел
създаване на равномерност на територията и осигуряване на равен достъп до услугите
от страна на децата и семействата.
Допълнителна информация: В подкрепа на осъществяването и разпространението на
конкретната система от мерки и услуги, е дългогодишната дейност развивана от
Регионалния център за деца и младежи и на свързания с него Регионален център за
наблюдение на деца (управлявани от Института Иноченти във Флоренция, създаден по
силата на областен закон). Тази организация не само извършва основната дейност по
събиране на данни, водене на областни регистри с информация за децата в семействата
и тези извън тях, публикува периодично доклади, оценки, мнения и анализи, но и
подкрепя областта в процесите на поддържане на качеството на социалните услуги и/или
на тяхното развитие (напр. работни групи, семинари, конгреси, кръгли маси и др.)
Повече информация и консултации, както и достъп до базата данни, могат да бъдат
получени на уеб сайта на Областния Център за децата и младежта: www.minoritoscana.it
Лице за контакт: Лорела Баджани тел.: 055 4385262 lorella.baggiani@regione.toscana.it

Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и
деинституционализация на грижата за деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

85

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Услуга, насочена към непридружени малолетни чужденци –
област Емилия-Романя
Организация/институция/физическо лице: Маргерита Гови
Област Емилия-Романя
Съвет по Политиките за благосъстоянието и настаняването
Отдел Семейни политики, детство и юношество
Тел.: 051 5277506
Партньори: Областта не се занимава пряко с отделните случаи, а остава като ръководен
орган на териториалните социални служби, които се занимават с настаняване на деца в
домове. Всяка една такава общност /главно става въпрос за частни организации,
лицензирани от Общината/, в сътрудничество с изпращащата услуга се ангажира с
„грижа“ за детето и именно в тази си дейност е обект на множество проверки – от Съда
за малолетни, от детските служби, от самата Област. По този начин, случаят, който се
представя, се явява плод на работата на цялото общество и на изпращащите служби.
Описание/обосновка на практиката: В Италия, както и в много други страни сме
свидетели на едно масово пристигане на хора от държави в тежки кризи, сред които има
и деца от всички възрасти.
Става въпрос както за спешни случаи, така и за постоянен поток от деца с различни
характеристики и доста различни от нашите деца, но това не ги прави по-малко уязвими.
Посочената добра практика придобива важност най-вече поради постигнатите резултати
– основно в изграждането на доверие към детето и в детето чужденец, доверие което
никога не липсва, независимо от многобройните „падания“, през които преминава.
Цел на реализираната практика: Основната цел на практиката е именно стремеж за
създаване на доверие у детето, което се постига чрез поведение на „придружаване“ от
страна на обществото. Доверието в детето беше цел поставена още в началото, защото
преживяното от него до момента сериозно го е лишило от доверие, както и поради
многобройните проблеми, с които до сега се е сблъсквало.
Целева група: Непридружени малолетни чужденци.
Основни резултати: Услугата е социално–възпитателна и е за десет деца плюс две при
спешни случаи. Ограниченият брой деца, които могат да бъдат приети, безспорно е от
основно значение за постигане на добри резултати по проекта /виж Указ на Областната
Управа № 1904/11, както и последващите допълнения/.
Резултатите, въпреки че не могат да бъдат непосредствено оценени поради множеството
перипетии в живота на децата, представляват основно доверието, изградено между
детето и общността, което и след това в самостоятелния живот, след излизане от средата
на общността, представлява за детето сигурна опора, включително и от емоционална
гледна точка.
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Иновативни аспекти: Може би не трябва да говорим за „иновативни“ аспекти, а за едно
оптимално ниво на интеграция, получено както с „професионална“ помощ, така и със
семейна подкрепа.
Ефективност: В социалната област ефективността не може да се разглежда извън
човешките и емоционалните взаимоотношения.
Средният разход във възпитателните структури в Емилия-Романя, за едно дете на ден е
около сто/сто и двадесет евро.
Но в нашия случай става въпрос за ежедневно актуализиране на дейността, свързана с
подкрепата и възпитанието, без то да бъде осъдително, както и за помощ „на всяка цена“,
която е особено ценна за тези, които вече не могат да разчитат на своето семейство.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Целите на
деинституционализацията на национално ниво са да бъде подсигурено на всяко дете,
лишено от родителски грижи, една сигурна и спокойна среда както и отношение от
семеен тип, нещо което е невъзможно да се случи в институция, където поради броя на
настанените, но не само, целите на възпитанието имат превес над тези, които са
характерни за „семейната“ среда.
От гледна точка на европейското законодателство, практиката безспорно следва линията,
заложена в съобщение на ЕК относно Програмата на ЕО за правата на детето от 15.2.2011
г. /СОМ –2011/60 и със стратегията на Европа 2020, която припомня как ….“една
неправилна инвестиция в политиките, които засягат децата /а ние добавяме и
чужденците/ рискува да предизвика тежки последици за нашите общества в дългосрочен
план“.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Да говорим за „успех“ в
една възпитателна практика води до риска да приложим в една специфична сфера
икономическа концепция. Подкрепяме изцяло твърдението на Джеймс Дж. Екман
/носител на Нобелова награда по икономика/, според който да се инвестира в
детството/особено в най-ранно детство, но за нас това е валидно за целия период 0-18
год./представлява фактор абсолютно неотделим от икономическия аспект и при
отсъствието, на който ще се сблъскаме със сигурни и сериозни икономически загуби.
Но нашият паралел свършва тук.
Не ни се струва удачно на този етап, когато превенцията се счита все още за лукс,
неприложим в условията на криза, да взимаме назаем от други сектори изрази, които
напомнят счетоводни практики.
Успехът на споделения от нас опит се състои във взаимоотношенията на доверие между
тези, които са поели задачата от Обществената организация да се занимават с човек в
малолетна възраст и самия човек.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Да се занимаваш с
деца от страни извън Европейския съюз, е задължение на Европа, не само на отделните
страни, които го съставят.
Конвенцията на ООН от 1989 г. трябва да се прилага изцяло на ниво отделни страни, но
в днешно време, с още по-голяма сила и на ниво Общността на държавите.
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Това е, което бихме искали да споделим и „изнесем“ навсякъде, където има деца в криза.
Да се занимаваме с тях е социален дълг: Конвенцията на ООН забранява да се
разграничават правата на базата на националност.
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Услуга в общността, насочена към деца и младежи с девиантно
поведение, област Сардиния
Организация/институция/физическо лице: Фондация „Домус де Луна“ чрез
Кооператив „Домът на звездите”-Организация с нестопанска цел
franco@domusdeluna.it
paolo.serra@domusdeluna.it
Партниращи организации: Областен съвет по труда на Автономна Област Сардиния,
Съда за Малолетни, Прокуратурата към Съда за Малолетни, Социалните служби на
общините, Детски невропсихиатрии, Центровете по приемна грижа на Областта,
Социалните Кооперативи – Бюрата за Социални услуги за деца
Описание/обосновка на практиката:
1). Управление на два дома за настаняване на деца („Домът на звездите“ за деца от 0 до
12 години; „Дом Комета“ за деца от 13 до 18 години) и за деца придружени от
собствените си майки след разпореждане на Съда за Малолетни („Дом Слънце“; „Дом
Комета Майки“). Тези структури се намират на територията на кв. Св. Елена и Куартучу
в провинция Каляри и при нужда, са на разположение на всички социални служби от
цялата страна. Децата се настаняват след разпореждане на Съда за Малолетни и/или по
решение на Социалните служби или други обществени организации (Районна здравна
служба, Бюрата за Социални услуги за деца) като заплащат престоя си в домовете на
базата на дневна ставка, изчислена чрез таблица по взаимно споразумение.
В рамките на процеса на деинституционализация на децата, освен възпитателната и
психо-терапевтичната грижа за тях, се работи постоянно и в сътрудничество с
изпращащата услуга и със Съда за малолетни, за да се постигнат в оптимален срок
начертаните цели, а именно:
реинтергриране в родното семейство (там където това е възможно и с
непрекъснато подпомагане и подкрепа на семейството);
подкрепа през целия процес на приемна грижа и/или осиновяване;
разработването на план за социално включване за току-що навършилите
пълнолетие, за които е било невъзможно прилагането на някоя от предходните мерки;
2). Управление на една структура за настаняване и ресторант в Каляри, която носи името
„Заведението на добрите и лошите“, носител на наградата „make a change” („направи
промяна“) за 2010 година, благодарение на която беше възможно откриването й.
Служителите в тази структура идват от домовете или при процеси, свързани с
насърчаване на социалното включване.
По отношение на деинституционализацията това представлява една сериозна
възможност, както от гледна точка на превенцията на социалното изключване, като
алтернатива на мерките за задържане, така и за подпомагане на социалната интеграция и
връщането в семейството.
3). Управление на Младежки клуб, наречен „ЕксМе“, който се намира в един от крайните
квартали на Каляри, характерен със своята социална деградация и висока престъпност.
Центърът се финансира от частни фондове за дейностите в работилниците по интереси,
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които са организирани в клуба (като например Пеене, Свирене на барабани, Китара,
Писане, Танци, Аудио и Видео производство, Помощ в училище, Футбол, Баскетбол).
Тази дейност представлява голям ресурс при превенция на кризите при младежите и
особено в една толкова сложна градска среда помага за запознанството между хората, да
се усетят трудностите и чрез възпитателно-възстановителна дейност, да се създаде
алтернатива на престъпността и да се даде възможност за размисъл, да се подсказват
решения, да се окаже подкрепа при преходи, които потенциално могат да намалят
социалните и семейните проблеми. Именно в това виждаме в нашата работа един
конкретен ангажимент за превенция на институционализацията на децата.
Цел на реализираната практика: Основната цел на дейностите и мероприятията, които
са водещи за Фондация „Домус де Луна“, е да подкрепя и да подпомага деца в криза,
както и да ги съпровожда при постигането на една по-добра личностна реализация, която
има за цел емоционалния, възпитателен и социален растеж на индивида, процес, който
за тях е труден, поради неблагоприятното социално положение, от което те произхождат.
Целева група: Дейността е насочена предимно към деца в криза с оглед на цялостната
обстановка, от която те произлизат и в която трябва да реализират своето бъдеще
(семейство, училище, изпращащи служби, Съда за Малолетни, социалната общност).
Освен към децата, дейността е разширена и към възрастни и току-що навършили
пълнолетие, които са прекратили престоя си в домовете, в посока на продължаване на
възпитанието и на подкрепата, които са започнати в миналото.
Натрупаният през годините опит ни показва, че това наистина е нужно на базата на
убеждението от необходимостта на обмен на компетенциите и на диалог с другите
специалисти от сектора, към които „Домус де Луна“ е отворен, чрез ежедневно
сътрудничество с изпращащите институции и обучение от и на различни специалисти.
Основни резултати: Децата, за които „Домус де Луна“ се е погрижила чрез някаква
услуга за 10-те години на своето съществуване, са около 160.
Иновативни аспекти: Един наистина важен аспект е идеята на продължителност и
комплексност на предлаганата услуга. Младежкият клуб представлява възпитателна
превенция (първоначално), домът – насочен към критичното състояние (по време на),
Мотел-Ресторантът – възможност за самостоятелност, успех и социално включване (след
това). Друг аспект, може би не толкова иновативен, но често подценяван, е работата в
мрежа, сътрудничеството между различните услуги и специалисти, които са ангажирани
с детето, за което се полагат грижи. Работата в мрежа и обменът на идеи и компетенции
са много важни и силни инструменти при грижата за децата и за цялата система, която
го заобикаля. Възпитателният процес се допълва от психо-терапевтичния, които пък не
могат без юридически и административни компетенции. В центъра на дейността,
следователно, не е само детето, но и родното семейство (където това е възможно) и
цялата социална среда, която спомага за неговото израстване (било то в отрицателна
посока, където трябва да се намесим, било в положителна, от която да се тръгне към
подобряване на неговото благосъстояние).
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Ефективност: Извършената дейност позволи да се постигне резултат в смисъл на
намаляване или цялостно отпадане на разходите, които произтичат от предполагаемите
условия при институционализацията на децата и от бюрократичната система на услугите,
която в противен случай би съществувала за сметка на децата и семействата.
Съответствие с национални и европейски цели и приоритети: Нашият начин на
действие напълно отговаря на изискванията, предвидени в европейските нормативи,
които поставят психическото, физическото и социалното благосъстояние в центъра на
мерките, насочени както към превенцията, така и при грижите в кризисни ситуации.
Основни предизвикателства и ключови фактори за успех: Проблемите, с които се
сблъскваме в ежедневната работа в подкрепа на децата са много, като се започне с
трудностите при създаването на доверие и дух на сътрудничество с всички участници в
процеса и създаването на работна мрежа, равностойна и разбирана от всички.
Преди всичко трябва да се преодолеят различията с родните семейства, с които е
наложително да се работи, но които често гледат на предложеното сътрудничество като
на натрапена намеса.
Освен това трябва да се вземат под внимание и различните условия на работа при
отделните услуги, които независимо, че преследват едни и същи цели, имат различни
темпове и начини на действие и които имат нужда от постоянен диалог и възстановяване
на признаване на ролята на другия и на взаимното доверие.
Най-проблемният фактор обаче е този, който трябва да е в центъра на дейността, но често
остава в страни, благодарение на което се увеличава процентът на неуспешните дейности
или на частичните успехи: личният избор и нуждите на ползвателите!
Особено що се отнася до непълнолетни младежи, майки от домовете и работещите в
Мотел-Ресторанта – те биват привлечени в оценката на решенията, които засягат техния
живот и тяхното критично чувство и възможностите за избор често стават по начин,
различен от очаквания. Между предначертаните цели в процеса на подкрепата и това,
което в последствие се реализира, стои един основен преход, а той представлява техният
избор.
Хармонията между целите, поставени от екипа-мрежата от специалисти и личният избор
на клиента на услугата, е елементът, с който може да се измери успеха, постигнат от
мерките за подкрепа или неговия провал.
Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката: Като далеч не
считаме, че методологията, която използваме е единствената възможна и ефикасна,
натрупаният през годините опит ни подсказва идеята, че някои практики могат да бъдат
споделяни и не само мултиплицирани, а със сигурност и да бъдат подобрени, така че да
се върнат при инициатора им, обогатени от различни гледни точки. Потенциалният
бъдещ по-голям успех е именно в разбирането за обмяна на знания и споделяне на
успехи/грешки (например в моментите на сравняване и обучение със/за/от специалисти
от сектора).
Друг важен елемент е създаването на възможности за възпитателни инструменти и
възможности, които вземат под внимание продължителността на процеса подкрепа, като
се започне от превенцията на кризите (например чрез младежкия център), директното
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Лицa за контакт:
Франко Милиа
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