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Уважаеми читатели,
Закрита е и последната от 24 институции за деца с увреждания.
За всички нас, които работим за деинституционализацията, това е огромен успех, защото
една монолитна част от дехуманизиращата система от сиропиталища в България е
разрушена. Прекратена е практиката на криене на тези деца в недостъпни места, на
прекъсване на контактите им с техните семейства и на условия на живот отвъд всякакво
разбиране за хуманност.
Целите за създаване на инфраструктурата на услугите в общността на проект „Детство за
всички“ са постигнати. Построени са 149 центрове за настаняване от семеен тип, където
живеят до 12 деца, изградени са 37 дневни центрове за деца с увреждания и 34 нови
центрове за социална рехабилитация и интеграция.
Строителството е приключило, екипите са сформирани, обученията са се състояли.
Сигурни ли сме, обаче, че се случва описаното в целите на същия проект, „децата могат
да прекарват активно деня, да общуват с хора, да им се осигури съвременна грижа за
здравето и обучението им“, да се радват на грижите на „необходимия за тях персонал“?
Отговорът е, че не можем да сме сигурни. Информацията, която получаваме, е наймалкото противоречива – както за успехите, така и за трудностите.
Отговорът на горните въпроси може да се даде единствено и само ако имаме система,
която оценява резултатите от интервенциите и система за повишаване на квалификацията
на специалистите, която да развива непрекъснато уменията на помагащите.
Затова Ноу-хау център, НБУ, създава система за дете-центриран мониторинг. Заехме се с
тази задача само защото научихме от наши изследвания, че професионалистите на всички
нива – политика, практика и образование – са по-готови да започнат да преодолеят
страховете си и да си зададат въпроси за това как повлияват на живота на децата, с които
работят. Тази готовност идва с повишаване на професионализма. От друга страна,
деинституционализацията срещна ангажираните в системата с много сложни случаи на
деца с множество увреждания, на деца и младежи с предизвикателно поведение, с
психичноздравни проблеми. Това разклати увереността в системата, че развитието на
човека се повлиява със съвети, а вкарването в правия път се прави с наказания. Всички
разбрахме, че помагащият процес изисква специалисти с качествена подготовка. Със
създаването и прилагането на мониторинговата система, ще знаем кои са знанията и
уменията, които да развиваме.

Дете-центриран мониторинг в процеса на деинституционализация: защо
е необходим той?

Борислава Мечева

Калина Йорданова

Деиституционализацията е много повече
от географска промяна на мястото на
предоставяне на грижа. Това е социален
процес с множество и комплексни
вторични последствия върху детето,
професионалиста
и
обществото.
Деинституционализацията е процес на
промяна на мисленето за грижата: от
"институционализиране" към "индивидуализиране". Това изисква специфично
умение за управление на промяната,
базирано на доказателства и регулярна
обратна връзка. Тъй като това е съвършено нов процес за България, а опит от
страни вече преминали през него може да
бъде черпен без да бъде директно
приложен, е необходимо да се създаде
система за мониторинг, която да
проследява процеса и да го коригира в
ход. Основната функция на една такава
система за мониторинг е да проследява
"доколко към децата се прилага подход
основан на правата и насочен към правата на детето, а не към потребностите на
средата"1.
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Доклад на Национална Мрежа за Децата:
Извадки от ключови източници: Пърси-Смит, Б.,
Томас, Н. (Percy-Smith B., Thomas N.), “Наръчник
по участие на децата и младите хора: аспекти на
теорията и практиката”, Рутлидж (Routledge), 2010
г

И така: защо е необходим дете-центриран
мониторинг в България?
Фактите показват, че за българския
процес на деинституционализация (ДИ) е
характерна култура на имитация. Какво
означава това? През 2013 изработената
картата на съпътстващите услуги в
общността е изоставена и се преминава
към масово разкриване на ЦНСТ.
"Пренасочените деца в новите ЦНСТ с
капацитет 12+2 места понякога се оказват
обитатели на „кухи“ услуги, които мултиплицират институционалната грижа.
Ето защо в доклад на БХК от 2014 г. се
казва, че „подобни практики са мимикрия
на ДИ и предоставяне на грижа с
качество". Наблюдаваната тенденция
през 2014 г. е, че при настаняването на
деца в новите ЦНСТ и защитените
жилища се цели максимално запълване
на капацитета, без да се отчитат индивидуалните особености на всяко дете. С
други думи приоритет са потребностите
на средата (напр. осигуряване на работни
места на местно ниво), а не правата на
децата чрез индивидуализиране на
грижата за тях.
Александър Миланов, експерт по ДИ и
член на УС на Националната асоциация
по приемна грижа (НАПГ), пише:
"Класически пример откриваме в град
Добрич. Там на мястото на закрития дом,
в същия двор, в същата сграда, на два
различни етажа, се помещават два
центъра за настаняване от семеен тип, в
които живеят по 15 деца. Персоналът е
същият - от „закрития“ дом, децата са
почти същите. Само табелите са чисто
нови. Дали преименуването е повишило
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качеството на грижата за изоставените
хлапета?"2
Подобни примери има много: Балчик,
Дрен (Област Перник), Червен бряг и т.н.
Според социален работник в ЦНСТ, с
когото нашият екип разговаря, изпълненето на стратегията по ДИ среща трудности, защото реинтеграцията е рядкост,
а децата са „закрепостявани” в резидентните услуги, където институционалната
култура все още е факт. Децата не се
включват в приготвянето на храната и
почистването на жилището си, защото
„ролята на служителя на смяна се свежда
до обслужване без индивидуално ангажиране с детето, както разпорежда нормативната уредба”. Храната е осигурявана от кетъринг фирми, а почистването –
„извършвано от служител, за да няма
експлоатация на детски труд”. Така
децата се превръщат в потебители на
услуги, вместо да „развиват умения за
автономен живот”.
И накрая: понятието „детегледач” означава прекалено много неща, „за които
служителите
не
са
подготвени:
охранител, чистач, педагог, психолог,
ресурсен учител, обществен възпитател,
ментор”. Потребителите се объркват от
това, че виждат „ключовия си социален
работник да мете пода и пуска пералнята,
а след това да изисква от тях спазването
на норми и правила”.
Кой в крайна сметка е на фокус в тази т.
нар. семейна услуга?
Характеристиките на институционалния
модел - затворен режим на живот,
липса на индивидуална грижа, съответна на етапа на развитие и осигуряваща
развитие, липса на привързаност,
прекъсване на контакта със семейството, безсрочност на настаняването,

липса на опити да се подпомогне
семейството3 - се възпроизвеждат в новите услуги, тъй като няма разбиране за
основните ценности на услугите, базирани в общността. Поради това, истинските семейни услуги, които са в състояние да осигурят развитие на детето и
където детето би било истинският фокус,
остават неоползотворени.
Подходът към тях отново е административен, съобразен с фактори като
усвояване на държавни или общински
бюджети, осигуряване на работни места и
т.н. Според една от гледните точки, тази
на А. Миланов,: "(к)ъм проблемите в тази
сфера се добавя и следният феномен –
приемните семейства са много, но няма
деца за тях. Ако се вярва на държавната
статистика, над 3000 деца живеят в 106
дома за изоставени. В същото време в 400
от 2000 приемни семейства няма
настанени деца. … (Това) се дължи на
устрема на чиновниците да развиват
приемна грижа и да рапортуват високи
резултати.
... Само че, когато нещо се прави на
конвейер, качеството страда. Социалните
работници
„вербуват“
все
повече
кандидати за приемни родители, които не
могат да четат, нямат ясна мотивация или
пък не разбират достатъчно добре
приемната грижа."4
Въвеждането на система за детецентриран мониторинг цели не само
корекции в управлението на процеса, но
и промяна в мисленето за детето и
интегриране на нови ценности в
практиката. В България още битува мисленето за детето като некомпетентно да
взема решения за собствения си живот,
като носител на дефицити и обект на
интервенции. Изхождайки от тази концепция за детето, то бива възприемано
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"Защо толкова майки и бащи зарязват децата
си?"
http://blog.amilanov.org/archives/category/comme
nts/state-care

3

Характеристиките са цитирани по доклад на
Eurochild, 2012 г.
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http://blog.amilanov.org
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като "собственост" на неговите родители,
а в случаите, когато родителите са
оценени като несправящи се, като
"собственост" на държавата. Заемайки
мястото на голям и безалтернативен.
Друг още от раждането на детето,
институционалната грижа битува в
мисленето като единствено правилната
или поне единствено възможната.
Първото отделяне на детето от неговото
семейство и социализацията му в ясла
или детска градина протичат отново в
контекста на липса на индивидуална
грижа. Разбира се, различни практики
съществуват, но те са по-скоро изключение, отколкото правило. Първите преживявания на детето в детската градина,
когато то плаче и има трудности с
адаптацията си на новото място, найчесто биват посрещнати с коментарите
„ще свикне” и „всички са минали по този
път”, с вместо изследване на частните
причини за едно или друго поведение:
сепарационна тревожност, трудности на
майката да се раздели с детето си, нужда
от насочване към подкрепа на цялото
семейството, заболяване или нещо
друго. Културата на „институционализиране” срещу „индивидуализиране” на
услугите за деца и младежи е това, което
прочитаме в дискурса на всички
институции в България, не само в
социалните услуги. Родилният дом,
яслата, градината, резидентната грижа
знаят по-добре от Вас самите какво
искате и от какво имате нужда. Това,
което се изисква да правите, е да следвате
предписанията им, лишавайки се от
възможността за избор, но и заемайки
удобната позиция на освободен от
отговорност потребител на услуга.
Какво е дете-центриран подход?
Понятието дете-центриран подход се
въвежда в документите на Фондация Оук,

заедно с понятието екология на правата
на детето. То допълва понятието
подход, основан на правата на детето
като:
а. Разглежда детето не само като
индивид, а и като континуитет, отчитайки неговото развитие във времето;
б. Отчита ролята на контекста, който
може
да
улесни
или
блокира
реализирането на правата на детето.
Промотирането на подход, основан на
правата на детето, изисква да има
разбиране, че децата не живеят в изолация: те могат да бъдат част от основното
и разширено семейство, учениците в
училище, членовете на обществото, организация, местната общност, гражданското общество в страната. Това разбиране
за децата в по-широкия контекст на
социалните системи, които ги заобикалят
може да бъде описано като екология на
правата на детето. Тя признава многото
интегрирани и контекстуални фактори,
които допринасят за реализирането или
липсата на реализация на правата на
всяко дете чрез поставяне на детето в
центъра на поредица от кръгове, представляващи факторите и системите,
които влияят и са повлияни от
цялостното развитие на детето. По същия
начин, идеята за екологията на правата на
детето демонстрира как самото дете
допринася в своята социална реалност, но
едновременно с това бива повлияно и
обслужвано от нея. Това подчертава
взаимосвързаността между детското
развитие и общественото благополучие.
Няма подход за насърчаване на развитието, закрилата и участието на детето,
който да е успешен, ако не отчита
ежедневната среда, в която децата живеят
и ако не разбира силните и слабите
страни на тази среда. Дете-центрираният
подход инвестира в работа със семейства
и общности и подкрепя техния капацитет
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за изграждане на закриляща и уважаваща
среда за децата. Всички програми се
осъществяват с децата в контекста на
техните семейства и общности. Тази идея
за дете-центриран подход и екология на
правата на детето дефинира у кого са
отговорностите за отглеждането на
децата5.
Планирането на услуги в общността (или
процесът на индивидуализиране на
грижата) би трябвало да се осъществява
въз основа на следните принципи:
1. Подкрепа на семейството и превенция
на разделянето;
2. Закрила на детето от злоупотреба, нараняване, увреда;
3. Осигуряване на заместващи семейства
и алтернативи на грижата в семейството
на произход;
4. Осигуряване на правото на живот в
семейството (освен, ако не съществува
риск) и правото на личен живот (развитие
своята личност и взаимоотношения с
другите);
5. Мерките и интервенциите са необходими и пропорционални (съответстващи
на случая)6.
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Oak Foundation – Child Abuse Programme Guiding
Principles Background and a more detailed
elaboration of the programmatic implications of the
guiding principles
6
Hope and Homes for Children: Mulheir & Browne
et al.: DE-INSTITUTIONALISING AND TRANSFORMING
CHILDREN’S SERVICES

Мониторинг vs. контрол.
Индикатори за оценяване

Гл. ас. д-р Любомир Джалев
Нов български университет,
Департамент по когнитивна
наука и психология

Функции на
контрола

мониторинга

и

Във всяка дългосрочна дейност, дори и
да е внимателно обмислена и планирана,
винаги нещо може да се обърка.
Причините могат да бъдат много и найразлични – променящата среда, в която се
изпълнява
дейността,
твърде
оптимистичните предварителни оценки
или възникването на непредвидени
рискове. Поради това е необходимо
системно проследяване на изпълнението
на
дейността
и,
в
случай
на
необходимост,
предприемане
на
своевременни действия, които да върнат
нейното изпълнение в предначертаните
граници и посока.
Мониторинг и контрол: прилики
Като цяло процесите на мониторинг и
контрол са сходни, поради което често
пъти те се разглеждат съвместно. Ето
какво определение дава Институтът за
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управление на проекти7: „Групата от
процеси за мониторинг и контрол
включва такива процеси, които са
необходими за проследяване, преглед и
координиране
на
напредъка
и
изпълнението на даден проект; за
установяване на онези сфери, в които са
необходими промени в плана и за
иницииране на съответните промени“.
Някои автори ги разглеждат като два
отделни, различни процесa със сходни
цели, други - като две последователни
фази на един общ процес (мониторинг –
събиране, анализиране и докладване на
информацията; контрол – използване на
събраната информация за предприемане
на корективни действия). В този дух са и
по-конкретните дефиниции на Института
за управление на проекти в ръководството PMBOK. Съгласно това
ръководство, контролът включва „определяне на коригиращи и превантивни
действия
или
препланиране
и
последващо планиране, за да се установи
дали предприетите действията са довели
до разрешаване на проблемите с
изпълнението на дейността.“
Мониторингът, от своя страна, включва
„измерване, събиране и разпространение
на информация за изпълнението, както и
оценка на мерките и тенденциите за
постигане на подобрения в дейността.“
Извършването на мониторинг и контрол
се свързва най-вече с изпълнението на
програми и проекти, но те могат да бъдат
прилагани и се прилагат и при всяка подългосрочна дейност. Една от техните
основни, общи характеристики е, че те не
са еднократни или инцидентни дейности,
а са процеси (процедури) на системно
събиране,
обработване,
анализ
и

използване на определена информация за
дейността, към която са ориентирани.
Тези процеси протичат през цялото
времетраене на тази дейност. Най-общо,
чрез тях се проследява протичането на
дейността от гледна точка на постигане
на нейните цели.
Мониторинг и контрол: разлики
Контролът е присъща функция на
управлението
на
всяка
дейност.
8
Организацията , която провежда дейността, осъществява контрол върху тази
дейност, обикновено чрез свой специализиран орган. Такъв орган, например, в
Агенцията за социално подпомагане, е
нейният Инспекторат, който извършва
контролна дейност в териториалните
поделения на агенцията – регионалните
дирекции за социално подпомагане,
общинските
дирекции
„Социално
подпомагане”, специализираните институции за социални услуги и социални
услуги, предоставяни в общността.
Държавната агенция за закрила на детето
също разполага със свой контролен орган
- Главната дирекция „Контрол по правата
на детето”, която разработва методики за
осъществяване на контрол по спазването
на правата на детето от държавните,
общинските и частните училища и
обслужващи звена; извършва планови
проверки и проверки по жалби и сигнали
за спазване правата на детето; извършва
проверки на доставчиците на социални
услуги за деца и др. Някои организации
също прилагат мониторинг на своята
дейност. По-често обаче този процес се
свързва с наблюдение върху изпълнението проекти, програми и други
дейности, извършвани от международни

7

Project Management Institute. A Guide to the
Project Management Body of Knowledge (PMBOK
Guide) Fifth Edition.
http://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.as
px?GMProduct=00101388701
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Тук и по-нататък ще използвам термина
„организация“ като обобщаващ за различни
видове обществени структури (институции,
учреждения, фирми и т. н.)
7

организации, от правителството (или
негови органи), както и от неправителствени
организации.
Целта на мониторинга е да предостави на
отговорните фактори такава информация,
която да ги подпомогне при вземането на
управленски решения. Така например на
мониторинг е подложено изпълнението
на всички проекти по оперативните
програми на структурните фондове на
ЕС. UNICEF извършва мониторинг на
правата на детето от гледна точка на
Конвенцията на ООН за правата на
детето и по-конкретно за тяхното
прилагане в отделните страни9. Целта на
мониторинга е да се получи достатъчно
информация, за да се прецени дали има
нарушение при достъпа до права или
наличие
на
дискриминация
при
прилагането на съответните разпоредби
от Конвенцията. Европейската комисия
срещу расизма и нетолерантността
(ЕКРН), създадена от Съвета на Европа10,
е независим орган за мониторинг по
правата на човека, специализиран по
въпросите, свързани с расизма и
нетолерантността. В рамките на своите
задължения ЕКРН осъществява мониторинг по страни, като анализира положението във всяка от държавите-членки във
връзка с расизма и нетолерантността, и
изготвя идеи и предложения за решаване
на набелязаните проблеми, които
отразява в своите периодични доклади.
В някои случаи контролът включва
разработване на план и/ или установяване
на правила и стандарти, по които трябва
да се извършва дейността. В други
случаи контролните органи използват
плана и/или правилата и стандартите за
работа, разработени от ръководството на
организацията. И в двата случая
контролът се състои в съпоставяне на
9

https://www.unicef.bg/monitoring-pravata-nadeteto
10
http://www.coe.int/en/

плана за работа с нейното действително
изпълнение, с проследяване на спазването на установените правила и стандарти.
Мониторингът може да използва плана,
но не установява и не налага правилата,
по които се извършва дейността.
При установяване на отклонения от плана
или от установените правила и стандарти,
контролът може своевременно да предприеме корективни мерки.
Обикновено негово право е да налага
наказания за установените нарушения.
Мониторингът не извършва интервенции,
не предприема такива корективни мерки
и няма правомощия да налага наказания.
Неговата роля е да информира своевременно или периодично онези, които
вземат решенията и/или изпълняват
дейността.
Контролът може да разработи корективен
план за действие, за да върне изпълнението на дейността в предварително
начертаните граници, или да разработи
превантивен план за действие, за да
държи изпълнението на дейността в тези
граници. Мониторингът няма такива
отговорности.
Двата процеса, както бе посочено, предполагат проследяване на развитието на
дейността и са свързани със събиране,
обработване и анализиране на информация. В някои случаи тези дейности се
извършват само в рамките на мониторинга, а контролът се състои в оперативното използване от ръководството на
организацията на събраната информация
за привеждане на реалното изпълнение на
дейността в съответствие с планираното.
Съществена разлика между двата процеса
се наблюдават по отношение на дълбочината на навлизане в изпълняваната
дейност. Контролът се фокусира върху
детайлите, върху качеството на изпълнение на конкретни операции и дейности.
Мониторингът наблюдава само по-общи,
ключови параметри (индикатори) на
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изпълняваната дейност, които могат да
сигнализират за възникването или
наличието на потенциални проблеми.
Може да се обобщи, че контролът е
активен управленски процес. Той е потясно и по-непосредствено свързан с
изпълнението на дейността и има поскоро оперативни функции – както
коригиращи, така и
превантивни.
Корективните действия се предприемат,
ако изпълнението не е в рамките на
очакваното, а превантивните – когато има
риск от възникването на проблеми в
бъдеще. Мониторингът, обратно, е
пасивен процес, който има по-хлабава
връзка с изпълнението на дейността. Той
дава само обща картина на нейното
изпълнение, като наблюдава различни
негови аспекти и ги сравнява със
съответните индикатори.
Мониторинг на деинституционализацията, базиран на дете-центрирания
подход (дете-центриран мониторинг)
Важно е да се отбележи, че контролът
винаги се осъществява въз основа на
нормативната уредба, която регулира
извършването на дейността. В някои
случаи, за мониторинга не е задължително (а и не е възможно) да се придържа
стриктно към определена нормативна
уредба или към установените правила,
стандарти и практики за извършване на
дейността. Такива са случаите, в които в
определена дейност участват множество
различни организации с различно управление, нормативна база и практики,
каквато е дейността по деинституционализацията, или когато става дума за
наблюдение на обществени отношения
като правата на човека (и на детето),
регламентирани от множество международни и национални документи.
UNICEF определя деинституционализацията като „…процес на планиране,

трансформиране, съкращаване и/или закриване на резидентните институции, като
в същото време се създава разнообразие
от други услуги за отглеждане на децата,
регулирани от стандарти, основани на
правата и ориентирани към резултатите”11. Пред екипа на Ноу-хау центъра
за алтернативни грижи за деца стои една
предизвикателна задача - да погледне на
дейността по деинституционализацията
от гледна точка на интересите на детето и
да проследи дали и в каква степен
организациите, участващи в нейното
провеждане, работят в полза на неговите
интереси.
Организациите осъществяват контрол
върху онези части от дейността, за която
са отговорни. Пред Ноу-хау центъра за
алтернативни грижи за деца стои задачата да изгради система за мониторинг на
тази дейност, чрез който да се събира,
анализира и разпространява информация,
чрез която да бъдат информирани
отговорните фактори и обществеността
доколко деинституционализацията протича в интерес на детето.
Дете-центрираният мониторинг следва да
се основе на редица основополагащи
документи – международни конвенции
(например Конвенцията на ООН за правата на детето), както и на националното
законодателство – кодекси (например
Семейния кодекс), закони (например
Закона за закрила на детето), както и на
подзаконови актове (правилници, наредби и нормативни уредби). Необходимо е
обаче още нещо. Тъканта, която споява
нормативната база, интересите на различните организации, въвлечени в процеса,
на родителите и на цялата общественост,
е дете-центрираният подход, който се

11

UNICEF (2010). At home or in a home? Formal
care and adoption of children in Eastern Europe and
Central Asia, стр. 52.
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изразява в цялостна нагласа всички
дейности по деинституционализацията да
бъдат подчинени на интересите на
детето.
На графиката по-долу в схематичен вид е
представено
отношението
между
мониторинга и контрола в дейността по
деинституционализация. Двата процеса
се разпростират върху цялостното
изпълнение на дейността, но са
приближени до нея в различна степен.
Контролът, прилаган от участващите в
тази дейност организации, стои по-близо
до изпълнението на отделните дейности.
Той е фокусиран върху различни
конкретни дейности, включително и по-

детайлни, и при установяване на
отклонение
на
изпълнението
от
очакваното може да приложи корективни
мерки. Мониторингът е по-дистанциран и
извършва наблюдения върху по-важните,
ключови аспекти на дейността. В някои
случаи контролните и мониторинговите
органи
биха
могли
да
бъдат
заинтересувани от едно и също събитие
(операция, дейност, процес и т. н.) и да
направят едно и също наблюдение (1).
В други случи дадено събитие може да
представлява
интерес
само
за
мониторинговите (2) или само за
контролните органи (3)

дете-центриран
мониторинг

контрол

корективна
мярка

процес на
деинституционализация

наблюдение 1
(индикатор)

корективна
мярка

наблюдение 2
(индикатор)

наблюдение 3

Мониторинг vs. контрол
Индикатори
мониторинг

за

провеждане

на

Мониторингът се осъществява чрез
наблюдение на определен, обикновено
малък брой, добре подбрани индикатори.
Индикаторите са „знаци“ – външни,
наблюдаеми прояви на развитието на
дейността.

Те се определят и използват, за да се
проследи
дали
дейността
се
развива в „правилната“ посока, т. е. към
постигане на нейните цели.
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Характеристики на индикаторите
Индикаторите са наблюдаеми, специфични
(конкретни)
и
измерваеми
характеристики на дейността, които се
използват, за да се проследят промените
и напредъка в нейното изпълнение. Те
трябва да бъдат дефинирани внимателно
и недвусмислено и да описват ясно какво
точно ще бъде измервано в процеса на
мониторинг. Индикаторите трябва да
дават добра представа какви данни
трябва да бъдат събирани и сред
представителите на кои групи ще бъдат
събирани. По правило с индикаторите не
трябва да се дефинират посоки на
развитие на дейността или равнища на
успех, т. е. при тяхната формулировка
трябва да се избягва използването на
изрази
като
„подобряване
на…“,
„увеличаване на…“, „усъвършенстване
на…“, „повишаване на…“ и т. н.
Изисквания (качества)
индикатори

на

добрите

За да изпълняват успешно своите функции, индикаторите трябва да отговарят на
следните условия:
Валидност - да бъдат адекватни,
„истински“
мерки
на
определени
поведения, практики, задачи, дейности,
процеси и др., които се очаква да
присъстват в наблюдаваната дейност.
Надеждност – да водят до консистентни
резултати, независимо от това кой е
наблюдателят и кога е проведено
наблюдението.
Точност – да бъдат дефинирани ясно и
разбираемо, с подходящи термини.

Измеримост - да подлежат на измерване
чрез някаква процедура, средство или
метод.
Своевременност - да се наблюдават
периодично и в подходящи моменти,
свързани с развитието и целите на
дейността.
Прагматична важност – да отразяват
първостепенни, съществени аспекти на
дейността.
Видове индикатори
Основното разграничение между индикаторите е дали те отразяват отделни
моменти от развитието на дейността
(процесуални) или нейните резултати
(резултативни индикатори).
Процесуалните индикатори са свързани с
текущите задачи, операции и действия в
рамките на наблюдаваната дейност.
Резултативни индикатори са предназначени за оценяване на това дали и доколко
дейността е постигнала планираните
(желаните) цели и резултати.
Резултативните индикатори от своя
страна се делят на три подгрупи.
Краткосрочните (преки) резултативни
индикатори служат за наблюдение на
непосредствените резултати от изпълнението на дадена текуща, конкретна задача
в рамките на дейността или от самата
дейност като цяло. Поради фокусирането
им преди всичко върху изпълнението на
конкретни задачи, този вид индикатори
имат предимно количествен характер.
Средносрочните резултативни индикатори служат за наблюдение на средносрочните резултати от поредица/ група от
задачи (операции, процеси) или от
основната дейност като цяло. Те са
свързани с промяна в поведението или
нагласите на хората от целевата група,
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които са крайни бенефициенти на
дейността.
Дългосрочните резултативни индикатори
(индикатори на въздействието) служат за
наблюдение на дългосрочния ефект от
дейността. Те са свързани с промяна в
индивидуалното развитие на крайните
бенефициенти и в обществената нагласа
към дейността.
Ключовият въпрос, който трябва да
намери отговор при разработването на
мониторинговата система, е как да се
дефинира целта на дейността, т. е. кога
нейното изпълнение може да бъде
оценено като успешно. Организациите,
които
участват
в
дейността
по
деинституционализацията, биха могли да
посочат точно колко институции са
закрити към даден момент и колко деца
са преместени в защитени жилища. От
гледна точка на контрола върху тази
дейност, вероятно нещата вървят по план.
Но от гледна точка на дете-центрирания
мониторинг, това могат да бъдат
краткосрочни резултативни (количествени) индикатори. По-важните въпроси са
как тази промяна се е отразила върху
физическото,
психологическото
и
когнитивното развитие на децата, върху
обществените нагласи към този процес
(средносрочни
и
дългосрочни
индикатори) и дали мрежата от услуги за
деца
и
семейства
в
общността
съответства на техните потребности.

сложността на наблюдаваната дейност.
Все пак като ориентировъчни могат да се
разглеждат следните количества:
- поне по 1 индикатор за всяка
ключова дейност;
- поне по 1 или 2 индикатора за
всеки резултат;
- не повече от 8 – 10 индикатора за
всяка
тема
(област,
сфера)
от
изпълнението на дейността.
По възможност, би било добре данните за
различните
индикатори
да
бъдат
събирани чрез различни методи и да
идват от различни източници.

------------------------------------------------------

Колко индикатора са необходими?
Доколкото мониторингът има за задача
да представи по-обща картина на
изпълнението на дейността с акцент
върху ключовите й характеристики,
мониторинговата система следва да
съдържа сравнително малък брой
индикатори. Разбира се, върху техния
брой могат да окажат влияние различни
фактори, не на последно място обемът и

Снимка: Thinkstock
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Дете-центриран подход и детецентриран мониторинг –
характеристики, изведени от
опита на специалисти, работещи
в сферата на
деинституционализацията
4.
Създаване на дефиниция на „Детецентриран подход“.
5.
Създаване
на
система
индикатори за мониторинг.

от

6.
Ревизия на базата на обратна
връзка от специалисти.

снимка: zapernik.com

7.
Апробиране на системата (части
от нея) в пилотни общини.

Валентина Симеонова

8.
Дизайнът на работата на Ноу-хау центъра
е свързан с провеждане на консултативен
процес, информиран от принципите и
стандартите на изследователски процес,
разчитащ на участие. В процеса на
извеждане на характеристиките на детецентриран подход и дете-центриран
мониторинг са включени експерти в
областите: здравеопазване, социални
услуги, социална политика, образование,
закрила на детето.
Методологията, по която са изведени
основните характеристики на детецентриран подход и дете-центриран
мониторинг включва:
1.
Литературен преглед на български
и чужди текстове, законодателство.
2.

Преглед на съществуващи оценки.

3.
Събиране на качествени данни от
фокусни групи, работни конференции и
интервюта.

Финална редакция.

За първите шест месеца на проекта се
направи преглед на български и чуждестранни литературни източници по
темата; преглед на мониторинговите
доклади на процеса на деинституционализацията в България и преглед на
законодателството.
Проведени са една фокус група и две
работни конференции, чиято цел е да се
постигне съгласие за понятието детецентриран подход в политиката по
деинституционализация и индикатори за
дете-центриран мониторинг.
Създаде се среда за дискусия и
интегриране на опита на повече от 70
професионалисти от различни сфери,
които споделят разбирането, че:
 Дете-центриран
подход
в
деинституционализацията е начин на
работа на професионалистите, който
гарантира механизми за максимално
развитие на всяко дете, процес, в
който то е автор на промените, а
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неговото семейство, подкрепяно от
подготвени специалисти, му осигурява
необходимата среда за това развитие.
 Дете-центрираният подход в процеса
на ДИ е система от методи, техники,
нагласи и действия, която се отличава
със следните характеристики:
1. Грижата за детето е холистична
Това е комплексен подход за цялостно
задоволяване на потребностите на детето,
в който са синхронизирани усилията на
всички страни, които имат отношение
към неговото развитие, както и мерките,
предприети от тях. В грижата за детето
участват, освен социалните служби, и
образованието, здравеопазването, правосъдието, органите на реда, семейството,
общността. Системата за закрила е междусекторна политика, която предполага
интегрираност на отделните сектори,
междусекторно сътрудничество, координиран и синхронизиран подход и усилия
на различните системи.
2. Детето се разглежда като част от
семейната система
Детето не е изолирано от социалната среда и се разглежда с неговите естествени
взаимовръзки, най-напред с неговите
родители и близки родственици, с разширения семеен кръг, след това и с
другите системи - образование, здравеопазване и др. Поради това акцентът е
върху активната семейна подкрепа.
Усилията са фокусирани върху превенцията на раздялата на детето от
семейството или върху реинтеграцията
със семейството. Съблюдава се правото
на детето да живее в семейство, като найдоброто място за едно дете е да живее
при биологичните си родители или да му
се предоставя грижа, максимално близка
до семейната среда. Около детето се

изгражда подкрепяща среда
осигурява нейната устойчивост.

и

се

3. Детето е включено в промяната и има
водеща роля в нея
Мнението на детето се търси активно, то
е свободно да изразява своите желания,
които се подкрепят и стимулират. Детето
не е пасивен обект на грижа.
Специалистите активно търсят и ценят
мнението на детето за неговото собствено
развитие, изслушват го и разбират неговите желания. Специалистите създават
среда, в която то е включено в процеса,
участва активно и има водеща роля в
него. Те подкрепят детето, стимулират
неговите желания и ги интегрират в
собствения си професионален опит по
подходящ начин. Те черпят основания за
своите действия от това, което детето
прави, казва или има нужда и
претворяват
неговите
идеи
за
собственото му развитие в реални
политики и практики. Тяхната работа е
функция от визията на детето за
собствения му житейски път.
4. За детето се грижат подготвени
специалисти
За да бъде ефективен и успешен, този
подход се прилага от добре обучени и
подготвени специалисти от всички
сектори, за което те получават необходимата подкрепа. Особено важна е ролята
на специалистите от социалния сектор,
които синхронизират дейностите на отделните системи. Освен със специфичната професионална подготовка, специалистите се характеризират с лична
ангажираност и отдаденост на работата
си, на която гледат като на свое
призвание и кауза.
5. Грижата за детето е индивидуaлизирана и специалистите работят в
интерес на детето
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Грижата за всяко дете е съобразена с неговите индивидуални особености и потребности и професионалистите имат
индивидуален подход към него. Те осигуряват в максимална степен подкрeпата,
защитата, закрилата и социализацията на
детето във всички сфери, в които то расте
и се развива.
6. Стимулират се и се развиват силните
страни на детето
Грижата за детето е фокусирана не толкова върху неговите дефицити, а върху неговите силни страни. Специалистите стимулират и развиват възможностите на
детето, което разкрива неговата индивидуалност и улеснява неговата социализация.
7. Грижата за детето се ползва с вниманието и подкрепата на обществото
Детето е функция на средата, в която се
развива. За неговото пълноценно развитие е необходимо вниманието, чувствителността
и
съпричастността
на
обществото към неговите проблеми.
Обществото има нагласа към детето като
към носител на лична ценност и подкрепя
усилията на специалистите в прилагането
на дете-центрирания подход.
8. Правата на детето се зачитат
безусловно


своите желания, които се подкрепят и
стимулират
- детето се разглежда като част от
семейната система и усилията на
професионалистите са фокусирани върху
превенцията на раздялата чрез подкрепа
на семейството
и неговото активно
включване и участие в целия процес на
вземане на решения и грижа за детето.
Системата от индикатори за детецентриран мониторинг ще помогне на
социалните работници и на екипите на
услугите да прилагат в практиката си
дете-центрирания подход и ще повиши
качеството на тяхната работа.
Дете-центрираният
мониторинг
ще
помогне да се даде отговор на въпроса
как гарантираме, че деинституционализацията се случва в интерес на
индивидуалното дете.
На този етап са разработени
и са
тествани в практиката на отдели за
закрила на детето и на услуги,
индикаторите в областите „Работа по
случай“ и „Управление на услуги“.

------------------------------------------------------

Дете-центрираният мониторинг
търси доказателства за това че:

- има създадени механизми за осигуряване на среда и възможности за
максимално развитие на всяко дете
- за детето се грижат добре подготвени
специалисти, които прилагат дете –
центрирания подход в работата си
- детето е включено в промяната и има
водеща роля в нея; неговото мнение се
търси активно, то е свободно да изразява
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За ролята и значението на
системата за дете-центриран
мониторинг
ИНТЕРВЮТА









и дискриминация“ в институцията на
Омбудсмана на Република България.
2002 - 2005 г. - изпълнителен директор
на сдружение „Български фонд Медии
за децата“
2001 - 2002 г. - председател на Държавната агенция за закрила на детето
1997 - 2001 г. - народен представител в
38 НС, член на парламентарните
комисии по здрaвеопазването, младежта
и спорта и по култура и медии
1993 - 1997 г. - програмен директор в
радио „Бимако“, Сливен
1985
- 1993
г.- преподавател
по
български език в База за подготовка на
чуждестранни кадри „Качулка“, Сливен.
Какво ще спечели политиката и практиката от въвеждането на система
за дете-центриран мониторинг?

снимка: http://www.dnesbg.com

Ева Жечева
Образование

магистър по български език и
история, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
 следдипломна квалификация
„Публична
администрация
и
европейска интеграция“, УНСС.
 квалификация „Интеграция на мигранти жени и непълнолетни“,
Институт по публична администрация.
Професионална кариера
Председател на ДАЗД от 1 август 2013



г.


2006 г. - юли 2013 г. - началник отдел
„Права на децата, хората с увреждания

Както знаете поставянето на детето в
центъра е основен принцип и на
Националната стратегия за деинституционализация, която България реализира
от 2010 г. Опитът ни в сферата на
деинституционализацията на грижата за
деца до момента показва, че това е
правилният подход при формирането на
политиките за деца. Ние поставихме
детето в центъра при изготвянето на
индивидуалните оценки на децата с
увреждания, предложенията за найподходящата услуга бяха съобразени с
конкретните характеристики и нужди на
всяко от тях, бяха подчинени на този
подход. Целта ни беше всички действия
на участниците в процеса, независимо на
какво ниво са, да имат разбирането, че
действията им трябва да се основават на
интересите на детето, като самото дете да
бъде включвано в процеса на вземане на
решенията, които го засягат.
Такава система, макар и неформално и не
в пълнота ДАЗД реализира чрез мониторинга и контрола, който осъществява
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върху дейността на институциите,
доставчиците на социални услуги за деца,
дирекциите „Социално подпомагане”. В
основата
на
нашата
дейност
е
изпълнението на Конвенцията на ООН за
закрила на детето във всичките й аспекти.
През миналата година ние извършихме
мониторинг върху дейността на новите
услуги – ЦНСТ-та, чиято цел бе да
проследим осигурява ли новата среда
най-добри условия за живот и развитие
на децата, и да подкрепим екипите.
Разбира се има необходимост от
доразвиване на системата за мониторинг
върху приемната грижа, осиновяванията,
реинтеграцията – мерките, които трябва
да гарантират прилагането на детецентрирания подход. Въвеждането на
тази система не само ще постигне
практически резултати като подобряване
на комуникацията между участниците в
процеса, по-добра информираност и
прозрачност на действията, но и ще
гарантира повишаване на качество на
услугите и гъвкав подход при работа с
деца и семейства, което сега е определено
слабост на системата.
Как Вие, в ролята си на ръководител на
структурата, която представлявате,
бихте се възползвали от нейното
приложение?
Мониторингът е процес на наблюдение и
периодична
обективна
оценка
на
ефективността на действието на дадена
система. Мониторингът, сравнението и
анализът на събраните данни за
определен период от време дават
динамиката на развитие на една система
и очертава картина, най-близка до
реалността. Използването на единната
система за дете-центриран мониторинг от
една страна ще даде възможност да се
предостави необходимата информация за
спазването на правата на детето, а от

друга страна ще позволи да се анализира
състоянието, функционирането и проблемите на системата на закрила на детето
на местно ниво, ще даде възможност за
изработване на подходящи политики за
повишаване благосъстоянието на децата
и за гарантиране на техните права.
Какви обстоятелства благоприятстват развитието на система за детецентриран мониторинг?
Общата ни воля да реализираме
политики, в основата на които са
висшите интереси на всяко дете, в това
число правото на среда и възможности за
максимално развитие, на семейна или
близка до семейната среда, на отчитане
на мнението му при вземане на решения
и по всички въпроси, които го касаят.
Националните стратегически документи
в сферата на закрилата на детето и
секторните политики, които ръководят
дейността ни в момента, са изцяло
основани на основните детски права.
Такава е „Визията за деинституционализация на децата в Република
България“, такава е Националната
стратегия за закрила на детето. Това на
практика означава, че прилагането на
система за наблюдение на дейностите,
чийто индикатори също са базирани на
детски права, би била изключително
уместна.
Какво мислите за съпротивите към
прилагане на мониторинг, пораждани
от страховете, свързани с потенциални нежелани резултати?
Нашият опит в мониторирането на
центровете за настаняване от семеен тип
показва, желание на работещите в тази
сфера да усъвършенстват дейността си и
в този смисъл не мисля, че има значими
такива съпротиви.
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Мониторирането би могло да функционира като коректив, който може пряко да
влияе на качеството на работата без да е
рестриктивна мярка. За съжаление,
моделите на наблюдение на работата в
социалната сфера към момента са поскоро ориентирани към налагане на
ограничения и контрол, отколкото към
подкрепа, такава е и нагласата към
различните форми на мониториране,
който се опитваме да прилагаме. Не е
страшно да признаеш неумение или
неинформираност, стига да знаеш, че
реакцията на това признание ще бъде
именно подкрепа за развитие на нужните
умения и компетенции.
Какви са бариерите пред изграждането
на такава система?
Адекватно мониториране е това, което е
проектирано в процеса на планиране и се
развива в контекста на динамиката на
реализирането на планираните дейности,
с други думи – неговият „ритъм“ е
ритъмът на дейностите. Оценките на
въздействието, които анализират резултатността по отношение на заложени цели,
са ценен инструмент за наблюдение, но
смисленият мониторинг, струва ми се, е
този, който съпътства дейностите през
всичките им фази, и по този начин е
преди всичко подкрепа – подкрепа за
следване на поставените цели, подкрепа
за решения при кризисни ситуации,
подкрепа за препланиране. Разбира се,
такъв мониторинг изисква влагането на
много ресурси, но и воля; изисква
значителна експертиза, но и изграждане
на критично отношение към работата.
После – системата за закрила на детето и
предоставяне на социални услуги се
управлява силно централизирано, което
означава, че за да бъде ефективно едно
мониториране в такава среда, то трябва
„да се ползва с доверието“ на тази

система, но в същото време да стои извън
всякакви зависимости от нея. Това е
огромно предизвикателство.
Къде виждате мястото на системата
за дете-центриран мониторинг?
Необходимо е да бъдат набелязани
подходящи индикатори за мониториране
на прилагането на подход, центриран
около правата на детето, а след това – да
бъде
изработен
и
съответният
инструментариум за мониториране на
практиките. Такъв инструментариум
може да бъде прилаган както върху
пряката социална работа по случаи на
деца и техните семейства и предоставяне
на социални услуги, така и върху
правенето на политики и вземането на
решения, които касаят децата и
семействата. Нещо повече – общите
индикатори биха позволили анализ на
„свързаността“
на
действията,
предприемани на отделните нива, т.е.
система за мониторинг, базирана на
права,
може
да
отчита
както
целесъобразността и уместността, така и
взаимната
координираност
на
предприетите действия.
Къде
виждате
мястото
на
институцията, която управлявате в
този процес?
На ДАЗД са възложени функции по
мониторинг и контрол. Въвеждането на
единна система за дете-центриран
мониторинг в работата на експертите в
специализираните дирекции на ДАЗД и
на останалите институции – органи по
закрила, ще позволи през призмата на
детето, на база проучване на документи,
беседи
с
потребителите,
анкетни
проучвания, пряко наблюдение на
функциониращата система за закрила на
детето, анализ на съществуващите добри
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практики, чрез получаваната обратна
информация
за
резултатите
от
извършвани проверки и ефекта от
контролната дейност, да се направи
обоснован
извод
доколко
съществуващата система за закрила на
детето е успяла да гарантира правата на
детето, и да се реагира адекватно при
установяване на пропуски в нея.
Професионалистите, с които сме
работили смятат, че системата за
дете-центриран мониторинг, освен че
измерва качеството, би могла да
допринесе и за повишаване на
качеството в тяхната работата.
Каква е Вашата идея и как според Вас
това може да се случи на практика,
базирайки се на опита, който имате?
Усъвършенстването на всяка система,
включително и на системата за
мониторинг,
несъмнено
води
до
повишаване на качеството на работа не
само на институциите, но и на
работещите в тях експерти.
Мониторингът, разбира се, е компас.



снимка: http://paper.standartnews.com

Казвам се Виктория Тахова и съм
директор на дирекция СП- Възраждане от
2001 година, а в системата на социално

подпомагане и услуги работя от 1996 г.
Дирекцията обслужва три столични
района, а именно Красна поляна, Възраждане и Илинден с общ брой население 152 552 души. Завършила съм висшето си
образование - магистърска степен в ЮЗУ
”Неофит Рилски” – гр.Благоевград, със
специалност: Социална педагогика.
Какво ще спечели политиката и практиката от въвеждането на система
за дете-центриран мониторинг?
Изграждане на мониторинг на местно и
национално ниво за всички, които имат
отношение към детето, а именно
представители на ДСП, образованието,
здравеопазването, на министерство на
вътрешните работи, общини.
Как Вие, в ролята си на ръководител на
структурата, която представлявате,
бихте се възползвали от нейното
приложение?
Ръководене на дейността на всички
участници в процеса дете – центриран
мониторинг чрез вземане на съвместни
решения от задължителни представители
– ДСП, РУ на МВР по места, представители на кмета на общината, района
или
кметството
и
алтернативно
представени органи на местно ниво –
регионален център по здравеопазване,
личен лекар, представител на „Спешна
помощ“, завеждащ отделение в лечебно
заведение и др.; Регионален инспекторат
по образование, директор на училище
или детска градина, класен ръководител
или групов възпитател, училищен
психолог (педагогически съветник) и др.;
местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни; район съдия; районен
прокурор; служител от социална услуга
от резидентен тип; специалист при
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доставка на социална услуга в общността
в междуведомствени мултидисциплинарни екипи, в зависимост от конкретния
риск за детето.
Какви обстоятелства благоприятстват развитието на система за детецентриран мониторинг?
Ясно изразени роли при прилагане на
процеса дете – центриран мониторинг –
изготвяне на индикатори, които трябва да
се следват от всички по – горе посочени,
ангажирани с детето институции.
Какво мислите за съпротивите към
прилагане на мониторинг, пораждани
от страховете, свързани с потенциални нежелани резултати?
Липса на достатъчно разбиране от страна
на всички участници в процеса – остава
неизяснена ролята на представителите на
Министерство на правосъдието – съдии,
прокурори; недостатъчно и почти
липсващо съдействие от страна на
служителите към Министерство на
здравеопазването и Министерство на
образованието,
което
довежда
до
невъзможността за взимане на адекватни
мерки по закрила.
Какви са бариерите пред изграждането
на такава система?
Необходимост от популяризиране на
процеса , което ще доведе до разбиране
на
същността
на
дете-центриран
мониторинг и съдействие от всички
участници в процеса, а не вменяване на
цялостната дейност на ДСП.
Къде виждате мястото на системата
за дете-центриран мониторинг?

Към настоящия момент на територията
на ДСП - Възраждане има добро
сътрудничество с всички участници в
процеса дете–центриран мониторинг, с
изключение на здравните и образователните власти, които не разбират
същността и дейността на ДСП, не
поемат
отговорността
съобразно
компетентността си, а я прехвърлят на
ДСП - например: деца, с психични
проблеми не се приемат в болнично
заведение
и
не
се
задоволяват
здравословните им потребности, а се
насочват от здравните власти към ДСП за
психо-социална работа или от училищата
масова се изпращат писма за ученици, за
които в заключение се пише да бъдат
„заведени от ДСП в учебното заведение“
.
Къде
виждате
мястото
на
институцията, която управлявате в
този процес?
Мястото на ДСП е ръководно, поради
принципите на закрила, във връзка с
интереса на детето, заложени в ЗЗДт.
Професионалистите, с които сме
работили смятат, че системата за
дете-центриран мониторинг, освен че
измерва качеството, би могла да
допринесе и за повишаване на
качеството в тяхната работата.
Каква е Вашата идея и как според Вас
това може да се случи на практика,
базирайки се на опита, който имате?
Изграждане на независим орган за
мониторинг, който да не бъде подчинен
на изпълнителната власт.
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децата и лицата с увреждания в България,
а в периода 2012 - 2013 г., като експерт в
партньорски проект, осъществяван от
БАЛИЗ за разработване и адаптиране на
системата МАКАТОН - за алтернативна
комуникация на хора с увреждане.
Какво ще спечели политиката и
практиката от въвеждането на
система
за
дете-центриран
мониторинг?

Казвам
се
Соня
Владимирова.
Изпълнителен директор съм на Българска
асоциация за лица с интелектуални
затруднения
(БАЛИЗ).
БАЛИЗ
е
национална мрежа от организации, която
работи за достойния и независим живот
на деца и лица с интелектуални
затруднения и техните семейства.
По образование съм „Специален педагог”
със специализация – Логопедия –
Комуникативни нарушения при деца с
интелектуални затруднения“ в СУ ”Св.
Климент Охридски”. Преминала съм
програма за обучител на обучители –
специфика за работа с деца, при
Университета в Марсилия (Universite de
la Mediterranee – Aix Marseille ІІ),
Франция. Имам десетки публикации,
обхващащи теми за подкрепа и грижа за
деца
и
лица
с
интелектуални
затруднения, планиране на социалните
услуги в общността, ранна интервенция,
подпомогната комуникация.
Участвала съм в редица национални и
международни проекти по въпросите на
човешките
права
и
социалното
включване на децата и лицата с
интелектуални затруднения. От 1993 г.
работя като обучител и консултант в
сферата на деинституционализацията на

Въвеждането на такъв подход на
мониторинг ще гарантира координиране
усилията на всички, които имат
отношение към развитието на детето –
семейство, социални служби, образователна система, здравеопазване, правосъдие, органите на реда, общността и най
– важното - да чуваме волята, желанията
и предпочитанията на детето. Този
подход ще гарантиара междусекторна
политика, която предполага интегрирани
и синхронизирани усилия на отделните
сектори и системи.
Този подход дава възможност, хората,
които работят с
детето да виждат
неговите естествени взаимовръзки - с
неговите родители и близки родственици,
с разширения семеен кръг. Ще се обърне
внимание върху активната семейна
подкрепа. Това би гарантирало, че около
детето се изгражда подкрепяща среда и
се осигурява нейната устойчивост.
Въвеждането на такъв подход на
мониторинг на собствената си дейност
ще научи специалистите активно да
търсят и ценят мнението на детето за
неговото собствено развитие, да го
изслушват и разбират неговите желания
и ги интегрират в собствения си
професионален опит по подходящ начин.
Според мен, тогава грижата за детето ще
е фокусирана не толкова върху неговите
дефицити, а върху неговите силни страни. Специалистите ще стимулират и
развиват възможностите на детето, което
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разкрива неговата индивидуалност
улеснява развитието на детето.

и

Как Вие, в ролята си на ръководител на
структурата, която представлявате,
бихте се възползвали от нейното
приложение?
За нас този
мониторинг ще даде
възможност,
да разберем до колко
нашите действия водят до въвеждане на
дете – центрирания подход. Много от
нашите членове са доставчици на
социални услуги за деца и младежи. За
младежите участието в процеса на
планиране и предоставянето на услугите
са създадени потребителски съвети и
въвеждаме
личностно
центрирано
планиране. При децата това липсва и
прилагането на дете
- центриран
мониторинг ще създаде условия детето
да бъде включено и работата в услугите
да бъде съобразена с неговите желания.
Какви обстоятелства благоприятстват развитието на система за детецентриран мониторинг?
Деинституционализацията e национален
приоритет. Разработване на механизми за
координиране на всички участници в ДИ
е важно условие за нейния успех. Според
нас „дете – центрираният мониторинг“
ще даде информация за напредъка на
процеса, неговите успехи и предизвикателства: работи ли се по развиване на
индикатори и стандарти, които да
измерват качетсвото на алтернативните
грижи, инвестира ли се в повишаване
капацитета и развитие на човешкия
ресурс, актуализират ли се регулярно
услугите според потребностите, как се
осигурява стабилност и възможност за
гъвкавост, действията опират ли се на
резултати от изследвания и добри
практики, отговарят ли съществуващите

услуги (социални, здравни, образователни) на истинските потребности на
детето, отчитайки неговите желания и
предпочитания, как е организирано
междусекторното сътрудничество и поставено ли е детето и неговото семейство в
центъра, когато се изготвят оценки и
планове , учасват ли те в този процес,
зачита ли се тяхното мнение, чувстват ли
се подкрепени. Участват ли родителски
сдружения и обединения в планиране на
услугите на местно ниво. Процесът на
ДИ осигурява ли участие и овластяване.
Отговорът на всички тези въпроси
изисква мониторинг, който непрекъснато
да дава насоки за актуализиране на
процеса по ДИ.
ДИ е път по който сме тръгнали и трябва
всички заедно да го извървим. Надявам
се на края на този път всички да се
гордеем.
Какво мислите за съпротивите към
прилагане на мониторинг, пораждани
от страховете, свързани с потенциални нежелани резултати?
Според мен, съпротиви не би трябвало да
има, ако всички ангажирани с политиките
за детето разберат, че това не е поредната
инспекция на тяхната работа, а е
непрекъснато изследване, доколко всички
ние гледаме през очите на детето. Ако
мониторингът се въведе като система за
непрекъснато усувършенстване, а не като
система за контрол, всеки ще усети и
разбере ползата от него. Въведен
правилно, дете – центрирания мониторинг ще бъде един инструмент за
самоусъвърщенстване, както за отделния
специалист, така и за всички системи
работещи с децата и техните семейства.
Какви са бариерите пред изграждането
на такава система?
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Това не е инспектиране , а е метод за
развитие на практики и актуализиране на
нормативна база. Ако всички участващи
в процеса възприемат мониторинга като
средство за подобряване на собствената
си дейност, бариери не би трябвало да
съществуват.
Къде виждате мястото на системата
за дете-центриран мониторинг?
Такъв мониторинг, за да бъде обективен,
е необходимо да бъде равно отдалечен от
всички заинтересовани страни. За съжаление в България няма практика, която да
възлага мониториране на даден процес в
дългосрочен план извън правителствени
институции. Според нас е необходима
дискусия по този въпрос. Това не е метод
за проверка, а е метод за развитие на
практики и актуализиране на нормативна
база.
Къде виждате мястото на институцията, която управлявате в този
процес?
Социалните институционални услуги за
деца в миналото се базираха на принципа
"едно решение за всички" и имаха
следните отличителни характеристики:
- деперсонализация
- уеднаквено третиране
- изолираност от обществото
Сега ние искаме услугите да се планират
на следните принципи:
1. Подкрепа на семейството и превенция
на разделянето.
2. Ранна интервенция.
3. Закрила на детето от злоупотреба,
нараняване, увреда.
4. Осигуряване на заместващи семейства
и
алтернативи
на
грижата
в
семейството, краткосрочни, когато то
е затруднено.

5. Осигуряване на правото на живот в
семейството (освен, ако не съществува риск) и правото на личен
живот.
6. Мерките и интервенциите трябва да
бъдат необходими и пропорционални
–
съответстващи
на
всеки
индивидуален случай.
7. И на първо място, детето трябва да
бъде чуто, да му се даде възможност
да
изрази
своите
желания,
предпочитания, мечти за бъдещето.
В тази връзка цялата мрежа на БАЛИЗ
работи за въвеждане на личностно
центрираното планиране, като основен
метод при предоставянето на услуги –
социални,
здравни,
образователни.
Работим за овластяването на децата и
младежите, отчитайки техните желания,
предпочитания и мечти, изграждаме
подкрепящи мрежи за децата и
младежите с интелектуални затруднения
и
техните
семейства,
изграждаме
застъпнически и самозастъпнически
мрежи. Опитът на родителите се
разпространява чрез изградена мрежа от
родители – „експерти от опит за
социално включване“.
Професионалистите,
с
които
сме
работили смятат, че системата за детецентриран мониторинг, освен че измерва
качеството, би могла да допринесе и за
повишаване на качеството в тяхната
работата.
За нас е важно да се гарантира, че гласът
на детето и неговото семейство се чува.
Всеки член на нашата асоциация активно
би се включил в процеса на мониторинга.
Каква е Вашата идея и как според Вас
това може да се случи на практика,
базирайки се на опита, който имате?
Надяваме се, че този мониторинг ще бъде
един непрекъснат процес, в който всички
системи ще се включват, а няма да бъде
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един еднократен акт, завършващ с
поредния доклад и препоръки, които след
това не водят до промяна на действията.
Надяваме се това да бъде инструмент,
който периодично се актуализира и се
използва дългосрочно за подобряване на
политиките за децата и семействата.



Тази система е дълго чакана в социалната
и образователна система в нашата страна.
На първо място трябва различните
политики свързани с децата да се
обединят чрез общи механизми свързани
не с различните институционални
интереси, а с цялостното благосъстояние
на ДЕТЕТО. В крайна сметка ще се
постигне гъвкавата и признаваща
индивидуалните потребности обществена
система движеща се от универсалните
човешки права.
Как Вие, в ролята си на ръководител на
структурата, която представлявате,
бихте се възползвали от нейното
приложение?

Калоян Дамянов
Казвам се Калоян Дамянов. Председател
съм на Национална асоциация на
ресурсните учители и Директор на
Ресурсен център - София-град. Защитил
съм докторска дисертация на тема:
„Изграждане и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на деца и
учениците със специални образователни
потребности“. Хоноруван преподавател
съм в СУ „Св.Климент Охридски“ и ПУ
„Св.Паисий Хилендарски.
Какво ще спечели политиката и практиката от въвеждането на система
за дете-центриран мониторинг?

Бих казал, че аз вече съм започнал
сериозен процес на ново структуриране
на нашата дейност. От една година насам
направихме райониране на ресурсните
учители и специалисти, което позволи
по-плътен обхват ресурсно подпомагане
за всяко дете със специални образователни потребности. От друга страна
изградихме
мобилно
приложение
„Ресурсчо“, което позволява родителите
на децата да се ориентират в системата и
сами да избират училищата и детските
градини, които биха били най-полезни за
техните деца. Изградихме шест обучителни екипи, които провеждат информационни семинари за учители на
територията на столицата и с това реално
повишихме информираността на нашите
колеги в училищната система.
Какви обстоятелства благоприятстват развитието на система за детецентриран мониторинг?
На първо място считам, че това е времето. Все повече родители започват да
настояват и да търсят възможно найдобрите решения за своите деца,
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понякога и въпреки държавната регулация и система. Започнаха да се появяват
нови и различни родителски организации, неформални групи в социалните
мрежи
и
като
цяло
общностно
организиране. Това разбира се повлиява
публичната система да се променя и да
изгражда все по гъвкави механизми в
отговор на обществените интереси.
Какво мислите за съпротивите към
прилагане на мониторинг, пораждани
от страховете, свързани с потенциални нежелани резултати?
Мисля, че тези съпротиви все още
съществуват и са породени от липса на
информация и страх за собственото
бъдеще. Всъщност обаче промяната е
най-сигурният начин за развитие. Важно
е да се обяснява, да се търси директен
контакт с различните агенти на промяна,
за да вървим напред и интересите на
децата да бъдат в основата на нашите
действия.
Какви са бариерите пред изграждането
на такава система?
Незнанието, стереотипите и предразсъдъците най-сериозно застрашават системата
за децата в нашата страна, но и не само в
нея. Понякога се наблюдава едно подценяване на родителите или децата като
основен
и
важен
източник
на
информация за интервенциите. Ние сме
изправени пред нови предизвикателства
всекидневно. Ясно си спомням първите
години в които започнаха да работят
ресурсните учители, те не бяха допускане
да работят в класните стаи от
общообразователните учители понякога,
но вижте няколко години по-късно все
повече училища искат да имат по
няколко ресурсни учители. В закона за
предучилищно и училищно образование

дори вече постигнахме възможността и за
осигуряване на помощник учители.
Къде виждате мястото на системата
за дете-центриран мониторинг?
Виждам това място в два стълба. Първият
е да се инвестира в периодично в граждански организации с капацитет, които да
извършват такъв мониторинг на всички
обществени услуги (образование, социални услуги и здравеопазване) свързани с
деца. Вторият стълб е постоянното
повишаване на капацитет на основните
държавни институции в посока детецентриран и гъвкавост в нормативните
промени.
Къде виждате мястото на институцията, която управлявате в този
процес?
Нашата институция е една от тези, които
е призвана сериозно да излезе на пътя на
промяната от следващата учебна година.
Ние тотално реорганизираме и преформулираме целите на ресурсните центрове,
като те ще бъдат заменени от
регионалните центрове за подкрепа на
процеса на приобщаващо образование.
Тези нови организации трябва да
изградят мост на стабилност за промяна
на училищната система в посока
приобщаване и осигуряване на допълнителна образователна подкрепа на деца
в риск. Този процес няма да е никак
лесен, защото е свързан с много съдби.
Ние обаче сме уверени в посоката.
Професионалистите, с които сме
работили смятат, че системата за
дете-центриран мониторинг, освен че
измерва качеството, би могла да
допринесе и за повишаване на качеството в тяхната работата. Каква е
Вашата идея и как според Вас това
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може да се случи на практика,
базирайки се на опита, който имате?
Разбира се. Аз също бих споделил
подобно становище. Дете-центрирания
мониторинг е в основата на повишаване
на качеството на социалните, образователните и здравните услуги за деца.
Ако се изгради ясна система с прозрачни
и предвидими инструменти за мониторинг, то в резултат на тяхното замерване
е възможно институционално да се
гарантира и промяната на самите услуги
и политики към детско ориентиран
помагащ процес в различните системи.



----------------------------------------------------ОБРАТНИ ВРЪЗКИ ОТ
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА
СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ
ИНДИКАТОРИ ЗА ДЕТЕЦЕНТРИРАН МОНИТОРИНГ
Валентина Симеонова
В хода на дискусиите, фокус-групите и
работните конференции взеха участие
хора с различна експертиза и опит в
прилагането на политиката и практиката
по деинституционализация. Изразиха се

интересни гледни точки и разбирането на
участниците за дете-центриран подход и
дете-центриран мониторинг през отговорите на четири основни въпроси.
Предлагаме на вниманието ви отговори
на участници и така се надяваме да
станете и част от нашата дискусия.
Въпрос: Какво разбирате под детецентриран подход? Какви са неговите
характеристики? Какви
принципи
трябва да са налице, за да бъде ДИ
дете-центриран процес?
…Подход, при който водещо е детето, а
възрастните му помагат и подкрепят
неговите потребности, желания и
интереси да се развиват и осъществяват
– черпиш основанията за определени
интервенции и планирани действия от
това, което детето прави и казва.
….Подход, базиран на правата на детето
и
водещите четири принципа на
Конвенцията – най-добрият интерес,
право на развитие, право на закрила, на
недискриминация ; запазващ неговата
индивидуалност и признаващ
детето
като ценност.
….Подход, при който сме водени от
интереса на детето и разглеждаме детето
като част от семейната система и от
правото му да живее в семейна среда.
….Подход, при който сме направили
всичко възможно детето да има доверен
възрастен човек, на когото да вярва и
който да му помага да гради своята визия
за развитие.
….Дете-центрираният подход предполага
промяна на разбирането, отношението,
нагласите към детето като субект в една
микрообщност, дали тя ще е в
семейството, в училището или ще бъде
там, където детето под някаква форма
реализира детството си.
…..Дете-центриран
е
подходът,
центриран върху личност, тоест – върху
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субект - неразделна част от холистичния
подход за отглеждане и възпитание на
деца, имайки предвид участието на
всички сектори – образование, здравеопазване, правосъдие, правораз-даване,
социални грижи, семейство, общност.
…..Дете-центриран подход е онзи, първо
- личен, професионален, емоционален
подход на застъпничество за интереса на
детето.
Въпрос: Помислете през личния си
опит (практика, наблюдение, преживяване) и дайте примери за позитивни
практики в ДИ, фокусирани върху
детето.
…..„Правиш със, а не за“ – изграждане на
подкрепящи мрежи за деца и младежи с
интелектуални затруднения, с активното
участие на младежа, уважавайки и
зачитайки
неговите
желания.
Подкрепящата мрежа го съпровожда по
пътя към осъществяване на желанията.
….Бях в такъв дом, в който повечето деца
имахме и семейства, ходехме в дома, в
семейството и си имахме близки хора, на
които да разчитаме. Мисля, че това е
много полезно, много важно и
семейството – майка, сестра или някой,
на който да разчитат.
…..Когато правиш анализ на процеси
винаги питаш децата - тоест, включваш
ги ….. А какви са били промените за
цялостния им живот и случили ли са се
те…..тяхната оценка.
…..Всички професионалисти, ангажирани със случай на дете в риск да са
готови да рискуват собствения си
комфорт, да рискуват собствените си
разбирания по определени теми, да
нарушат определени норми и практики и
да поставят във фокуса детето, неговата
реална, конкретна нужда в определен
момент. Освен емоционално, да има
едно много ясно разбиране за това какво
трябва да се случи за детето – да се

попита детето дали е готово за
предприемане на определено действие, да
се поиска неговото мнение и съгласие.
Въпрос: Какви са пречките, според
вас, за да имаме дете-центриран процес
на ДИ?
….Много трудно професионалистите по
закрила на детето разпознават детето
като ценност в работата си, особено
когато трябва да решават някакви сложни
въпроси, свързани с детето - същото е и в
образователната система и в здравеопазването - там децата са обект на
интервенция.
….Най-добрият интерес на детето не
винаги включва вземането на мнението
на детето. Много често детето е обект на
убеждаване, обещаване за нещо, което
трябва да е най-добрият интерес за него представя му се по неадекватен за детето
начин. Най-добрият интерес на детето е
някъде
границата
между
личния
професионализъм на специалистите,
които работят с децата, който не винаги е
достатъчно добър, за съжаление.
…..Институционалното живеене означава вземане на всички решения за живота
на детето от възрастните. Тоест, тук ще
живееш, там ще учиш, тогава ще си
отидеш вкъщи или няма да си отидеш
вкъщи и всеки опит за включване на
децата и техните родители в дебат, всеки
елемент от техния живот е ключов.
…..Всички ние и като родители, не само
професионалистите, като пораснем като
че ли забравяме, че децата са ценност и
когато ориентираме своята работа към
децата не се водим от това.
….Много е важно как се вземат
решенията, касаещи децата – порочната
практика - отгоре постоянно някой казва
и манипулира процеса и никой не може
надолу по веригата да направи нищо страх и подчиненост.
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….Липсата на време и желанието на
хората да направят подготовката на
децата, на които им предстои да се
преместят , да ги запознаят с новия екип,
който ги очаква.
…..Главната пречка за дете-центрирания
подход това е администрацията и
правенето на нещата по административен
начин. Всъщност, ние трябва да заменим
административният начин с детецентрирания начин да се промени изцяло
системата
…..Системата за контрол върху тези хора
също е абсолютно административна и
контролът е на база на формуляри, но
никога не се измерва качество, не се
измерва отношението към детето и
вследствие на услугата детето дали е
придобило някакво развитие, дали има за
него положително нещо в живота му –
това никой не го измерва.
…..Липсва разбиране за дете-центриран
подход и професионалистите не са
подготвени за това -един лекар, учител,
социален работник трябва да познава
дете-центриран подход, да го прилагат в
собствената си практика и да толерират и
насърчават прилагането на този подход в
работата си с родители, близки и т.н.
Въпрос: Как да приложим това
разбиране в системата за мониторинг
на ДИ – кои са индикаторите, по които
да се преценява, че деинституционализацията е центрирана върху детето?
…..Да сме наясно откъде тръгваме, преди
да правим каквото и да било с детето,
каквато и да била интервенция или
подкрепа, откъде тръгваме и какво сме
постигнали след нея. Тоест, да има
някаква съпоставимост в измерването.
…..През оценката на детето - за него има
ли някакъв положителен ефект и как то
го разбира

….Да се измери реалният ефект за детето
от работата, която се върши в негов
интерес -през поведението на системите
обаче, не през разбирането за тях. Тоест
ние трябва много ясно да заложим
поведение, както при компетентностния
модел, който като се внедрява, казва не
какво трябва да правиш, а как да го
правиш.
….Индикатор може да бъде – дали има
междусекторно сътрудничество – по
хоризонтала и по вертикала – как си
взаимодействат системите – социална,
здраве, образование, за да се осъществи
ефективна подкрепа
….Доколко детето го има в системата колко дълго се задържа в системата.
….Доколко решенията, свързани с
живота на детето, го включват, тоест
доколко то участва във вземането на тези
решения и как това се отразява и
документира.
…. Индикатори на ниво практика, на
ниво конкретна услуга могат много
детайлно да се разпишат, свързани с
целия процес на услугата. Например,
участва ли детето, самият кеърплейнинг,
кой осъществява дейностите, възрастните
и детето как участват - по какъв начин са
включени в процеса. Например: доколко
то избира стаята си, доколко избира
хората, с които да бъде там. Процеса дали е включен в процеса на вземане на
решение за избор на място, където да
живее и как е включен и какво е неговото
усещане - дали се усеща включен. Дали е
формално, защото понякога формално се
включват, но какво от това?
….Инструментариумът, с който се
работи, ще трябва да бъде направен така,
че да включва и самооценка на хората,
които работят и участват, както и на
децата, но да не забравяме една голяма
група от деца, които са с интелектуални
затруднения, които не могат да
комуникират.
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…..Трябва задължително по някакъв
начин да бъдат в текст, лесен за четене.
Там ще е най-трудното и най-голямото
предизвикателство и трябва да се работи
с възрастните, така че да могат да
разбират и интерпретират правилно.
Индикатор може да бъде – дали такова
дете има до себе си възрастен, който да
интерпретира неговите мисли и воля
….Тревожа се. Моето опасение е
свързано с това, че ние създаваме някаква
система за мониторинг на нещо, което,
първо, не е достатъчно добре познато на
хората или хората го наричат с различни
имена
….Експертизата,
която
хората
притежават, за да работят в детецентриран подход или да се тестват в
този подход, също е различна, спорна и
т.н.
…..Кой ще прилага на практика тази
система за мониторинг и как?
Пол Мартин – консултант по проекта –
за
ползите
от
въвеждането
в
практиката
на
дете-центриран
мониторинг
Всички услуги за деца трябва да бъдат
доставяни в една продължителност от
време и всяка стъпка по пътя трябва да
бъде
проследявана
и
оценявана.
Проследяването и оценяването е работа
на всички, не само на инспектиращи
органи. То е отговорност и на всеки
специалист, на ръководителите на услугите, на инспекторите, на политиците,
взимащи решения.
Услугите трябва да бъдат синтез между
планиране, доставяне и оценка. И това не
трябва да бъде само за социалната сфера,
а трябва да се случва и в сферата на
правосъдието, в здравната система и
трябва да се измерва заедно с тези
сектори. Важно е да се работи с други
професионалисти от други сектори.

Професионалистите,
които
работят
директно с детето, трябва да бъдат
заедно, да споделят информация, да
споделят професионални съвети и оценки
за детето.
Освен върху качествената страна, върху
качеството на грижата, която предоставяме, също така е добре да комбинираме
както качествени индикатори, така и
количествени индикатори, за да можем да
измерим промяната, която се постига във
всяка една от областите, които вече са
идентифицирани.
Важно е да можем да мерим професионализма
и
квалификацията
на
професионалния екип, който се грижи за
децата. За децата професионалистите са
ключовият фактор, който би трябвало да
постигне най-добрия резултат за тях.
Колкото по-ясни са индикаторите по
отношение на това, какви резултати
трябва да бъдат постигнати от даден
процес, толкова по-ясна после ще бъде и
аргументацията за това, защо искаме
финансиране на този процес, за да се
постигнат тези резултати.
Индикаторите трябва да следват измерими и проследими принципи (т. е. да
бъдат наблюдаеми и измерими).
Инструментът (мониторинговата система) трябва да бъде прост и използваем.
Ако индикаторите за мониторинг се
превърнат в тежест за хората, които
трябва да го прилагат, те просто няма да
го прилагат или ще го правят формално
по начин, който няма да придвижва
процеса напред към развитие.
Подходът за разглеждане на процеса по
нива, който е приложен - водене на
случай, услуги и политики, е много добър
подход, много добре се управлява процесът в рамките на този подход.
Необходимо е да се поддържат ограничен, краен брой индикатори. При
конкретната работа с индикаторите
обикновено посочваме толкова много
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индикатори, които на практика е
невъзможно да бъдат проследявани.
Човекът, който извършва мониторинга,
да има пряка връзка с детето. Най-често
това е социалният работник.
Да не се подценява и възможността,
мониториращият човек или орган да бъде
вътре в министерството. Това е добра
практика, защото това, което се открие в
процеса на мониториране, може директно
да се представи на министъра и да окаже
влияние върху политиката. Но този орган
трябва да бъде професионален, обективен
и неутрален.
Трябва
да
бъдем
сигурни,
че
индикаторите са полезни за практиците,
както и на хората по високите нива. Те не
са просто система, която позволява на
правителствата да видят как добре са
инвестирани средствата, но това трябва
да бъде механизъм за практиците на
предната линия да проследяват как
техните интервенции оказват влияние
върху живота на децата.
Не бива да се забравя, да се изпуска
включването на детето в правенето на
мониторинг, защото детето първо – внася
различна перспектива, второ - валидизира
всичко това, което професионалистите
ще
открият.

------------------------------------------------------

Значение
на
оценката
и
самооценката за предоставяне на
качествени услуги

снимка: http://eq-bg.org/

Галина Бисет
Оценяването на социалните услуги в
България е с фокус върху спазване на
минимални стандарти и официални
методологии и идентифициране на
грешки, пропуски и слабости. Този
подход е ограничаващ (редуктивен) и
предпоставя ригидност (закостенялост,
скованост). Едва ли може да се очаква
подобряване на услугите докато битува
единствено документално спазване на
нормативи и се пренебрегват действията
към подобряване благосъстоянието на
децата и семействата. Оценяващите
трябва да си задават въпроса дали
документалното
съответствие
на
минималните
стандарти
гарантира
резултати за потребителите и води до
качествени промени в техния живот. В
същото
време
оценяване
на
въздействието
на
услугите
върху
благосъстоянието на потребителите е
трудно да се постигне в рамките на
кратко посещение.
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Затова, ако доставчиците самооценяват
работата си, осмислят успехите си и
разбират прекрасно контекста, в който
работят, могат да подкрепят процеса на
оценяване – те напълно осъзнават
отговорността за професионалното си
представяне, бдителни са и са фино
настроени към променящите се нужди на
общността. Доставчици, които намират
начини
да
чуват
и
съхраняват
спонтанните и автентични мнения на
клиентите си, могат да подкрепят
процеса на оценяване – те предразполагат
потребителите да разказват своите
истории по начини, които са им найдостъпни.
Така
доставчиците
се
чувстват
мотивирани, потребителите – чути и
уважавани, а оценяващите получават
добра информация за нуждите на
оценяването.
Една обновена култура за оценка и
самооценка пренасочва вниманието от
документация и теоретични формули към
успешни резултати, дефинирани като
въздействие върху благосъстоянието на
потребителите. Успешни резултати се
постигат, а не се полагат – успех не се
пренася
механично
като
„добра
практика“, тъй като зависи от множество
ключови фактори във вътрешната и във
външната за организацията среда.
Необходимо
е
мониторингът
и
оценяването да се
превърнат
в
проактивно и позитивно преживяване
чрез подобрено сътрудничество между
доставчиците и инспектиращите органи
или други оценяващи страни (например
поискана външна оценка от колеги или
академични звена). „Ние искаме оценка,
която ни мотивира да продължим да
работим и да се усъвършенстваме, а не
която ни „смачква“ е отговорът на
доставчиците на въпроса каква трябва да
е външната оценка.

Оценката на силните страни е модел за
анализ и вземане на решения, който
търси най-доброто в организациите –
успех и ефективност. Напълно е
възможно една организация да е спазила
всички нормативни изисквания, но… да
не е успешна и ефективна от гледна точка
решаване на случаи и подобряване
качеството на живот на децата и техните
семейства. Методът на оценка на силните
страни търси отговор главно на следните
въпроси: Какъв е специфичният контекст,
в който работят доставчиците и
начините, по които реагират на ключови
предизвикателства; да покажат и докажат
релевантността на работата си и успехите
в нея? Защо правят това, което правят?
Изследване на ключовите фактори за
успешно управление на случай.
Как и би ли могъл държавният
мониторинг на социалните услуги да
стане ключов компонент в една среда на
взаимно
учене
на
доставчици,
потребители и
инспектори, която
признава и цени голямото многообразие
на социални услуги? Поради ред
обективни и субективни причини е ясно,
че държавните оценители не могат да си
позволят обема от време, необходимо за
едно комплексно оценяване с очаквана
полезност и ефективност. Това би могло
да се компенсира чрез самооценяване,
чиито резултати да бъдат предмет на
съвместни разсъждения с външния
оценител.
Ефективното
самооценяване,
обаче,
изисква и съответен капацитет с нов
фокус – успехът, а не само и не
единствено търсене на документално
съответствие и дефицити. Това изисква
изграждане и развиване на умения за
фокусиране върху успеха и позитивно
споделяне на мисли, чувства и оценки за
съвместната работа в екипа, за екипа, за
клиенти, партньори, институции и др.
Необходимо е въвеждане на системна
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самооценка, ориентирана към успеха и
фокусирана върху въздействието спрямо
потребителите като биха могли да се
използват
насочващи
въпроси
за
рефлективни практики (reflection –
разсъждаване, осмисляне и анализиране
на нещата) при предоставянето на услуги
и събирането на редовна спонтанна и
автентична
обратна
връзка
от
потребителите, от партньорите, от пошироката общност.
Оценяване,
вторачено единствено
в
търсене на документално съответствие и
спазване на минималните стандарти, не
буди стремеж у доставчиците към анализ
и подобряване на работата от гледна
точка – резултати за потребителите.
Призоваваме да се скъса с подхода
„инспектиране”
на
социалните
услуги, коренящ се в схващането, че
организационно развитие се постига найдобре чрез решаване на проблеми –
идентифициране на грешки, пропуски и
слабости и тяхното преодоляване.
Съществува алтернатива – визуализиране
на постижим успех и набелязване на
стъпки за постигането му.
Оценяване, съчетавано с оценка
на
силните страни и възможност за активно
участие на доставчиците (включително
чрез самооценяване),
мотивира
индивидуални и екипни търсения и
усилия за по-добри резултати.
Даваме си сметка, че посоченото
съчетано оценяване изисква повече
време, множество индивидуални интервюта, фокус групи, регистриране на
всички гледни точки, анализирането им и
отразяването им по целесъобразност,
което е сложно и трудно изпълнимо в
установилата
се практика. Затова
предлагаме:

доставчиците да са насърчавани в
придобиването
на
рефлективна
култура
при
управление
и
предоставяне на услуги, със зачитане,

умело описване и анализ на успехите и
използване
на
резултатите
за
подобряване на области, които се
усещат като недостатъчно успешни,
както и търсене и получаване на
редовна автентична обратна връзка от
потребителите,
партньорите
и
общността, която се документира и
интегрира в управлението на промени;
 държавните органи да търсят и вземат
предвид продуктите от самооценяване,
презентиране на успех и получаване на
обратна връзка от общността при
инспектирането на социалните услуги.
Така доставчиците ще са много позаинтересовани да се развиват над
минималните стандарти и да планират
интервенции, водещи до реални и
устойчиви промени в живота на
потребителите.
Искрено се надяваме да провокираме
промяна в парадигмата за мониторинг и
оценка на социалните услуги, така че те
да не фокусират единствено върху
търсене на документални пропуски,
съотнесени към педантично следване на
нормативната база, а върху стремежът на
доставчиците към успех, с фокус върху
позитивното. Подчертаваме правото на
опитните професионалисти да вземат
решения чрез анализ на ситуациите, в
които попадат и въз основа натрупана в
практиката
мъдрост.
Нормативните
насоки
и
указания
са
полезен
управленски инструмент, но никога не
могат да обхванат приумиците на
истинския живот. Универсални формули
няма.

------------------------------------------------------
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Детски домове, оценени като
„изключителни” във
Великобритания
Валентина Симеонова
Службата за стандарти в образованието,
услугите за децата и придобиването на
уменията (Ofsted) регламентира и
инспектира постигането на отлични
резултати в системата за грижи за деца и
младежи, както и в образованието и
придобиването на умения от учащите на
всички възрасти. Тя регламентира и
инспектира грижите за деца и социалните
грижи за деца и инспектира Службата за
консултантска подкрепа на децата и
семейните
съдилища
(Cafcass),
училищата, колежите, първоначалната
подготовка на учители, ученето и
придобиване на умения на работното
място, обучението за възрастни и
обучението в общността, както и
образованието и обучението в затворите
и другите места за лишаване от свобода.
Тази служба оценява услугите за деца
към областните съвети и инспектира
услугите за децата, които се отглеждат
извън родното семейство („отглеждани
деца”) предпазването и закрилата на
деца.
Подробното резюме на доклада, който
публикуваме показва как 12 детски дома,
които постоянно постигат статута
„изключителен” помагат за промяната
на живота на децата и младежите.
Докладът е предназначен за хората, които
управляват и работят в детските домове,
за тези, които вземат решения за това
къде да настанят едно „отглеждано” дете
и за тези, които разработват политиката
на социалните грижи. Той описва и
разяснява това, на което според
инспекторите се дължи успехът на тези
„изключителни” домове и представя как
самите доставчици обясняват факторите,

които допринасят за изключителната
грижа.
Потребностите на децата и младежите в
системата на грижи са разнообразни и
комплексни и детските домове, които
обслужват тези потребности също се
различават значително от гледна точка на
техния фокус, експертиза, големина и
управление. 12-те дома, избрани за
настоящия доклад също се различават, но
ги обединява едно общо постижение и
това е последователността, с която
поддържат изключителното качество в
продължение на най-малко три години, а
в някои случаи и по-дълго. Ofsted е
инспектирала над 1 400 детски дома шест
пъти
в
продължение
на
три
последователни години, като от тях само
35 са успели да постигнат оценка
„изключителен” при всяка проверка. Така
че 12-те дома, избрани за настоящия
доклад, са „изключителни”.
Независимо от различията между тези 12
дома, историята на успеха на всеки от тях
(това, което мениджърите, персоналът и
младежите виждат като решаващи
фактори за поддържането на отличните
постижения) показват забележителни
сходства. Ефективното лидерство е в
сърцевината на този успех. Лидерите в
тези домове са открити в отношенията с
персонала, видими и активни в домовете
и са в състояние да представят ясна и
завладяваща визия. Начинът, по който
ангажират, подкрепят и изискват от своя
персонал е решаващ фактор за
създаването на култура на непрестанно
усъвършенстване и последователност в
системите и практиката, която прави
възможно тези домове да поддържат своя
статут на „изключителни” във времето.
Опитът на децата и младежите, които
живеят в тези домове е, разбира се,
реалният знак за качество. Въдените
системи
за
управление
на
настаняването и въвеждането на
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децата и младежите в дома са изиграли
важна роля за гарантирането, че те ще
могат да се възползват от това, което
домът може да им предложи. Данните от
това изследване обаче подсказват, че
определящият
фактор
е
най-вече
качеството на взаимоотношенията,
които младежите
са успели да
изградят с персонала, помежду си, и
където е възможно със своите
семейства. Коментарите на самите
младежи показаха ясно всъщност колко
важни са взаимоотношенията с персонала
за изграждане на тяхната увереност и
вяра в себе си, и за вдъхновението им за
добри постижения.
Всички посетени домове имат високи
стремежи за децата и младежите, за
които се грижат. Те се ангажират да
осигурят необходимото, така че всяко
дете да получи добро образование, а в
някои случаи редовното посещаване на
дневна форма на образование е изрично
условие в споразумението за настаняване.
В един от домовете, ангажирането с
образование, заетост или квалификация
беше условие за оставането в дома. В
целия доклад има примери за това как
персоналът
в
детските
домове
изпълнява ролята на ангажиран
родител при подкрепата за справяне с
учебния материал в дома, и при
застъпването за децата и младежите в
училище. В много случаи персоналът
полага усилия отвъд преките си
ангажименти
и
посредничи
за
специализирана подкрепа в отговор на
конкретни потребности на децата и
младежите, за които се грижат. Дори и в
тези изключително домове, обаче, може
да се направи още за проследяване на
постиженията на младежите в сферата на
образованието и заетостта в течение на
времето, и да се използва тази
информация за критична оценка на
изпълнението на собствената им работа

като детски домове. Тази сфера, която
изисква по-нататъшно развитие, и която в
много отношения е проблем на цялата
система, е изведена в препоръките,
съдържащи се в доклада.
Друга сфера за по-нататъшно развитие,
определена в настоящия доклад е
необходимостта в по-голяма степен да се
използват уменията и способностите на
лидерите и персонала, които работят в
изключителните
домове,
които
последователно поддържат този статут, в
полза на цялата система. Ясно е, че дори
за много добрите домове възможностите
да споделят добрите практики и да се
учат от другите може да бъдат
сравнително ограничени. Нещо повече,
няма много свидетелства, уменията на
тези изключителни лидери да се
използват по-широко за подобряване на
сектора. Ясно е, че Ofsted има
категорична роля при определяне и
популяризиране на добрите практики,
като надеждите са, че този доклад ще
окаже значителен принос за в тази
посока.
Предизвикателството
пред
системата за грижи като цяло е да се учи
от това, което могат да предложат найдобрите практици.
Основни изводи
Ключовите
характеристики,
които
открояват
изключителните
детски
домове, които последователно поддържат
този статут, се разглеждат подробно в
настоящия доклад и включват:
 лидери, които са практици, които
обединяват
персонала
си
зад
споделена цел, и които са прозрачни и
открити в своите очаквания и в
стремежа си към съвършенство;
 яснота на визията, която е изцяло
фокусирана върху опита на децата и
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младежите и е безкомпромисна в
своята амбиция;
 стремеж
към
постоянно
усъвършенстване, винаги желаещи да
се учат и да се питат „Какво бихме
могли да направим по-добре?”;
 страстта и енергията на онези членове
на персонала, които са истински
посветени на своята работа, и системи
за подбор, обучение и управление,
които идентифицират такива хора и
ги подкрепят в израстването и
развитието им;
 разбиране на това, кои младежи ще се
възползват от живота в дома и
създаване на такива условия още от
първия контакт с младежите, които с
най-голяма вероятност биха довели до
успех на настаняването;
 щателно планиране, което ангажира
младежите и отговаря в детайли на
техните индивидуални потребности,
така че техният опит от живота в
системата на грижа да е в голяма
степен персонализиран
 времето, прекарано с децата и
младежите индивидуално и в групи,
така че те да могат да изградят
пълноценни
сигурни
взаимоотношения с възрастните в
дома и помежду си;
 абсолютна
последователност
в
управлението на поведението, така че
младите хора да разбират и зачитат
границите, които са установени и да
реагират позитивно на насърчаването,
наградите и смилените санкции;
 непоколебим
ангажимент
да
подкрепят децата и младежите за
постигането на успех, и вяра в
способността им да го реализират превърнат в активна подкрепа за
образованието на децата и младежите,

както в домовете, така и при
партньорството с училищата и
другите специалисти;
 работа с всяко дете или младеж за
изграждане на емоционалния му
резилианс и самоувереността му, за да
го подготвят да бъде самостоятелно и
да изградят в него способността да
устоява на трудностите и пречките в
бъдеще.
Препоръки
Министерството
трябва:

на

образованието

 да обмисли система, чрез която
опитът и уменията на лидерите в
детските домове, постоянно
поддържащите статута си на
„изключителни”, може да се
използва за подобряване на
стандартите в целия сектор на
резидентна грижа;
 да осигури повече възможности
за споделяне на най-добрите
практики между всички детски
домове;
 да
направи
преглед
на
качеството на осигуряваната
грижа за младите хора с тежки
интелектуални
затруднения
и/или увреждания след 18-ия им
рожден ден и да постигне поясно разбиране за бариерите
пред ефективния преход.
Местните власти трябва:
 да осигурят по-добра и поредовна
информация
на
домовете, където са били
настанени младите хора, преди
да напуснат системата на грижи,
за
постиженията
им
в
образованието и заетостта;
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 систематично да анализират въз
основа
на
данните
от
проследяването, колко добре
отделните
детски
домове
подкрепят по-добрите резултати
на децата в системата за грижи,
и да имат предвид тази
информация, когато вземат
решения за настаняване и
възлагане
изпълнението
на
определена дейност.

Закрилата на детето чрез защита
на семейството:
приоритетът на африканската
система за закрилата на детото

Детските домове трябва:
 да търсят възможности да се
учат от най-добрите практики в
системата, както в местен, така и
национален план;
 да използват по-добре базисните
данни за проследяване на
напредъка на отделните деца по
време на периода, в който
живеят в домовете, и да
регистрират
къде
отиват
младите хора и какви са техните
постижения в образованието и
заетостта към момента, в който
напускат дома;
 да търсят повече информация от
местните власти за резултатите,
постигнати от децата и младите
хора, за които са били настанени
при тях, след като са напуснали
дома;
 да създадат по-добри контакти с
местните работодатели, за да
осигурят
възможности
на
младите хора да придобият
повече опит за света на
заетостта.

снимка: http://www.grad.illinois.edu

Мишел Асбил
Мишел

Асбил, магистър по Европейска
социална работа и социална политика и
докторант по социална работа, САЩ; стажант
по проект „Портал за закрила на детето“ на
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца,
НБУ.

Една от основните цели на системата
„дете-центриран подход“ е да подчертае
професионализма, който оценява и
защитава детето. На пръв поглед може да
изглежда, че такъв подход не отчита или
обезценява семейството, но това не е
така. Подходът цели да послужи на
детето като средство за укрепване на
семействата и техните общности, които,
разбира се, заедно ще служат на детето.
Ето защо една стъпка в процеса на
развитието на мониторинга е да избира
индикатори, които включват семейството
на детето.
Три доклада очертават системата и
специфичните
инструменти
за
мониторинг и оценка на различните
концепции по отношение на закрилата на
детето и семейството му. Материалът се
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отнася до Африка, но – въпреки, че
Африка и България имат различни
контексти – и двете се стремят да
развиват системите си по отношение на
закрилата на детето, включително
капацитет на професионализма.
Като континент, Африка е изправена
пред
трудности
и
проблеми,
произтичащи от бедността, насилието и
корупцията. Може би най-големият
проблем е епидемията на ХИВ/СПИН.
Световната
здравна
организация
съобщава, че Субсахарска Африка се
оценява на около 25,8 милиона души,
заразени с ХИВ. ХИВ/СПИН оказват
значително влияние върху семейството,
оставяйки много деца без родители, а в
някои случаи - без никакви роднини.
И все пак, въпреки значителния процент
на сираци, няколко африкански страни
продължават да се развиват, изследват, и
оценяват системите на мониторинг за
закрила на детето, които приоритизират
стабилизирането и укрепването на
семейството. Анализът на тези три
доклада
разкриват
стратегии
за
мониторинга на различни аспекти на
семейната единица като средство за
защита на детето и укрепване на
семейството.
В “Ръководство за мониторинг и оценка
на националната политика в отговор на
деца в уязвимост заради или останали
сираци в следствие на ХИВ/СПИН“
(2005), една от десетте области е „семеен
капацитет“, който включва индикатори за
измерването на материалните нужди на
семействата. Способността на едно
семейство да се издържа се счита за
ключов „инструмент“ за осигуряване на
закрилата
на
детето.
Ранното
разпознаване
на
обедняването
на
семейства води до превенция на детското
пренебрегване.
В "Инструменти за благосъстоянието
на сираци и деца в уязвимост" (2015) се

включват данни, събрани от настойници
и роднини в системата за мониторинг.
Има подробен инструмент, който
документира
всички
членове
на
семейството и други лица, които живеят
в домакинството. Например, всички
възрастни предоставят информация за
най-високата степен на образование,
грамотност, текущия статус на заетостта,
колко често ходят на работа седмично и
др. Тази информация помага на
професионалистите да оценят нуждата от
подкрепа.
По-различен инструмент е „Ръководство
за благосъстоянието на деца-сираци и
деца в уязвимо положение“ (2009), който
наблюдава семейството на детето чрез
по-индиректен подход. Този инструмент
фокусира върху тийнейджъри с цел да
осигури тяхното участие в мониторинга и
оценката на тяхната собствена ситуация.
Той включва въпроси, насочени към това
как тийнейджърът се отнася към
семейството
си,
дали
получава
емоционална подкрепа от неговите
членове, как разбира икономическото му
състояние. Въпросите не компрометират
семейството, а целят тийнейджърът да
разбере ситуацията в него.
Макар, че в докладите детето не се
разглежда отделно от семейството, „детецентрираният подход“ трябва да остане
във фокуса на системата за мониторинг,
за да се гарантира важното значение на
детето в семейството. Такава система
изисква
различни
индикатори
да
изследват гъстата мрежа от отношения
между детето и неговото семейство.
Африка непрекъснато изпитва огромни
затруднения по отношение на закрилата
на децата и техните семейства. Системата
за мониторинг на НХЦ се стреми да
направи същото с възприемането на
професионален подход, който обслужва
цяла България: всяко дете, семейство и
общност.
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НОВИНИ
България със своя кандидатура
за Комитета за правата на детето
на ООН

„Заедно за промяната” – как да
подобрим качеството на
социалните услуги в България

Доц.
д-р
Велина
Тодорова
е
кандидатурата на Република България за
член на Комитета за правата на детето на
ООН. Това обяви министърът на
външните работи и председател на
Комитета на министрите на Съвета на
Европа г-н Даниел Митов по време на
конференцията на високо ниво за правата
на детето.
Доц. Тодорова е един от авторите
на Стратегията от София за правата на
детето /2016-2021/. Тя представляваше
страната ни в Експертния комитет за
подготовка на новата Стратегия. Член е
на Европейската комисия по семейно
право и на Международното общество по
семейно право.
Конференцията под надслов „Достигаме
висини за правата на детето“ се
организира в рамките на българското
председателство
на
Комитета
на
министрите на Съвета на Европа.
Домакини са Министерство на труда и
социалната политика и Държавната
агенция за закрила на детето.

На 21 април се проведе заключителна
конференция „Заедно за промяна”, която
представи резултатите по проект на
фондация „Сийдър” „Заедно за промяна:
Застъпничество за по-качествен живот в
социалните услуги”.
Проектът се реализира в партньорство с
Държавна агенция за закрила на детето,
Агенция социално подпомагане и
Община Кюстендил и е насочен към деца
и младежи с увреждания, ползващи
социални услуги в общността. В рамките
на проекта се създаде система, чрез която
да се оценява ефектът на социалните
услуги върху качеството на живот. Към
момента на национално ниво той се
определя само по формални административни критерии като не се отчита
развитието на човека и дали това е найподходящата услуга за него. Tова представлява риск социалните услугите да се
институционализират, а правата на хората, които ги ползват, да бъдат неглижирани. Проектът променя този остарял
модел и поставя на фокус човека и
неговите индивидуални нужди, за да се
развива пълноценно.
Цялата новина: ТУК

Източник и снимка: НАЗД

Източник и снимка: НМД
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Аз съм аутист – не мога да те
стигна. Спри и ми бъди приятел!

създаваме специализирани центрове за
работа с деца от аутистичния спектър, да
обучаваме наши специалисти в наймодерните терапевтични практики, да
каним чужди специалисти, за да ползваме
тяхното ноу-хау в грижата за нашите
неповторими деца.“
Цялата новина: ТУК
Източник: НМД

Аз съм аутист – не мога да те стигна.
Спри
и
ми
бъди
приятел!
Това е мотото, под което фондация
„Стъпка за невидимите деца на
България“, сдружение „Тацитус“ и
сдружение „Аутизъм днес” стартира
дарителска кампания, продължавайки
мисията да направят щастлив и
пълноценен живота на децата с аутизъм.
Аутизмът е изпитание за всички – да
проверим доколко сме готови да
отворим сърцата си за другите. Доколко
сме смели да приемем различните!
Доколко сме готови да даваме, без да
очакваме благодарност! Без да получим
дори усмивка!
„Всички
лесно
могат
да
кажат
„Проблемът с аутизма не ме засяга“, ако
не са се срещали с него очи в очи. И да
останат
безразлични“,
казват
от
сдруженията. „Но ние, тези които
сме родители на деца с аутизъм, които се
грижим ежедневно за тях, не можем да
се правим,
че
този
проблем
не
съществува. Ние вярваме, че търпение,
внимание и безрезервна обич са важните
песъчинки, които потъват в бездънните
души на децата ни и сигурно някъде
вътре се образува
малка ценна
перла. Нещо повече, активно, ден след
ден, търсим начини да

Дискусионен форум „Детската
престъпност и агресия“

Дискусионен
форум
„Детската
престъпност и агресия“ се проведе в
ДНТ-Враца. Инициатор на събитието
беше „Дом на науката и техниката“ с
председател
Евелина
Васкова,
а
съорганизатори
бяха
Областна
администрация – Враца и Община Враца.
Целта на дискусионния форум е
подпомагане изготвянето на Областна
стратегия за превенция на агресията,
пилотна програма на Община Враца.
По време на дискусията беше разгледана
законодателната уредба на детското
правосъдие и бяха направени конкретни
предложения за превенция на агресията в
семейната
и
училищната
среда,
телевизията и интернет.
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Срещата е особено актуална на фона на
ескалиращата детска престъпност и
агресия в страната, като Враца е на едно
от челните места.
Участие във форума взеха народните
представители от врачанска област,
представители от Община Враца, от
законодателната,
изпълнителната
и
съдебната власт, представители на
образователни
институции,
неправителствения сектор и младежта.
Източник и снимка: НМД

Адаптират детски площадки в
София за деца с увреждания

По идея на певицата Йоанна Драгнева,
която е и общински съветник, в
столицата, ще бъдат изградени 6 чисто
нови детски площадки, като сред
обичайните за децата катерушки и
пързалки ще бъдат монтирани и
специални съоръжения за деца с
увреждания. Те са част от подългосрочна програма за изграждане на
комбинирани
детски
площадки,
адаптирани за децата с увреждания.
Идеята е децата с различни заболявания,
които не могат да се движат без
инвалидна количка, да се забавляват и да
играят с връстниците си.

В кв. „Банишора“ ще се добавят
специфични съоръжения за 10 хил. лева,
а други пет площадки в други райони на
столицата ще бъдат изцяло нови.
Предвидено е да бъдат изградени в
зелената площ зад „Пирогов“, в Северния
парк в „Надежда“, при Двореца на децата
– на кръстовището на булевардите
„Константин
Величков“
и
„Ал.
Стамболийски“ и в кв. „Овча купел“.
Източник: bnr.bg
Снимка: freeimages.com

Подкрепено от ДАЗД НПО
започва изследване как са
защитени правата на децата в 12
български града
Споразумение
за
сътрудничество
подписаха председателят на Държавната
агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа
Ева Жечева и председателят на
Сдружение „Алианс за защита от
насилие, основано на пола” /АЗНОП/ гжа Геновева Тишева.
Двете организации ще обединят усилията
си за изследване, мониторинг и анализ на
приложението на законодателството и
работата на органите и институциите в
сферата на закрилата на детето, на
действащите механизми за гарантиране
на правата на детето, на съдебната
практика
и
на
практиката
на
прокуратурата.
В изпълнение на споразумението АЗНОП
ще изследва как са защитени правата на
децата в 12 български града /София,
Варна, Бургас, Плевен, Русе, Силистра,
Търговище, Перник, Пловдив, Хасково,
Димитровград,
Дупница/,
и
поспециално:
- достъпа на децата до правосъдие,
правно представителство, правна помощ
за всички процедури, които засягат
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правата на децата - граждански,
административни, наказателни, с акцент
при дела и конфликт между родители за
родителските права, както и при
процедури спрямо деца извършители на
правонарушения;

Броят на поискалите убежище в
Европа самотни деца се е
учетворил

- защитата на децата срещу насилие,
защита срещу домашно насилие и при
домашно насилие между родители,
защита срещу ранни, насилствени
бракове;
- защитата на децата в семейството и при
процедури за извеждане от семейството,
настаняване в приемна грижа, както и
при реинтеграция в биологичното
семейство;
- проблемите в практиката при
приложението
на
института
на
настойничеството и попечителството.
ДАЗД и АЗНОП ще работят за промяна
на
нагласите
и
повишаване
на
информираността, знанията и уменията
на професионалистите, работещи с деца
за предотвратяване на различните форми
на насилие, развитие на детското участие.
Двете организации ще си сътрудничат
при
изготвянето
стратегически
документи, свързани с предотвратяване
на насилието в различните му форми, с
акцент върху домашното насилие,
злоупотребата, трудовата и секуалната
експлоатация на деца, както и при
изготвяне на предложения за промени в
законодателството, свързано с правата на
детето.
Източник: ДАЗД

Най-малко 95 000 деца без придружители
са поискали убежище в ЕС през миналата
година. Това е четири пъти повече,
отколкото през 2014 година, твърди в
свой материал Бюрото за разследваща
журналистика. Журналистите изрично
уточняват, че става въпрос за деца под
18-годишна възраст, пише Euobserver.
Проучването е показало, че става въпрос
за минимум 95 070 молби при 23 572 през
2014 година. От 29 държави (всички
членки на ЕС плюс Норвегия и САЩ),
влезли в изследването, само 17 са
предоставили официална национална
статистика. Испания е отказала да
сътрудничи, а Франция е пояснила, че ще
публикува данни по-късно тази година.
Най-много молби са регистрирани в
Швеция – 35 369, от които 23 480 от
молбите са от афганистанчета. На второ
място е Германия, с 14 439, следвана от
Австрия с 9 3331 и Унгария с 8 804.
Проблемът е много далеч от решение,
след като според УНИЦЕФ от началото
на тази година в Гърция са регистрирани
1156 деца, които не са придружавани от
никого.
Източник: actualno.com
Снимка: freeimages.com
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Уважаеми читатели,
Дете-центриран
мониторинг
е
иновативна идея, която въведена в
практиката ни дава доказателства за
качеството на работата на професионалистите, ангажирани с грижата и
развитието на децата. Това е и система, която развива качеството,
изисквайки от професионалистите да
прилагат в своята практика детецентриран подход.
Нашият електронен бюлетин е
възможност за информиране, но и за
провокиране на дискусии, свързани с
важни проблеми или иновативни

идеи, каквито са и публикуваните в
този брой индикатори в областите
„Работа по случай„ и „Управление на
услуги“.
Ще се радваме да станете част от
тази дискусия, давайки обратна
връзка и идеи, които да помогнат
индикаторите да са лесно приложими
и добре приети в практиката.
В очакване на вашата обратна връзка,
Екипът на Ноу-хау център

снимка: https://logoped-detskipsiholog.alle.bg
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ТАБЛИЦА С ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО В РАБОТАТА НА ОТДЕЛИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО
В ОБЛАСТ „РАБОТА ПО СЛУЧАЙ“
Очакван резултат
1.В работата по случая
с детето е ангажиран
мултидисциплинарен
екип от специалисти и
семейството и се
прилага комплексен и
системен подход

-

-

-

Източник на
Оценка на постигнати
Индикатор
информация
резултати
Има споразумение или друг акт между
Преглед на
В работата по случай спрямо
различните сектори на национално и /или
документацията:
детето се прилага комплексен
областно и местно ниво за координация и
-споразумение
подход
взаимодействие, което гарантира участието -заповед
/да ; не; потребност от промяна/
на специалисти в работата по случай
- протоколи от срещи с
решения
Има и се следват правила за работа и участие на Провеждане на анкети,
Семейството и детето са
специалистите от различни сектори /според
фокус-групи,
включени в процеса
потребностите на детето/в
- разработен писмен
/да ; не; потребност от промяна/
мултидисциплинарните екипи на областно или документ/правила за
общинско ниво.
работа на
мултидисциплинарен екип
Има и се прилага механизъм - разработена
- заповеди за сформиране;
процедура/правила за участие на детето и
- протоколи
семейството в работата на
мултидисциплинарните екипи

- изготвени правила за
включване на детето и
семейството

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ ЕКИП
ПО Т.1 ИНДИКАТОРИ
2. Детето получава
подкрепа от добре

- Има и се прилагат изискванията за
квалификация и критерии за подбор на

Преглед на документация: В ОЗД работят необходимите
Работни досиета;
специалисти
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подготвени
професионалисти в
ОЗД, за които има
създадени
възможности и среда
за споделяне и
професионално
развитие

Индикатор
персонала
- Всеки служител има личен план за развитие,
подготвен на базата на оценка на потребностите
от обучения и самооценка;
- Има и се прилагат разработени ясни правила за
атестация и стимулиране за успешност в
работата

Източник на
информация

Оценка на постигнати
резултати
/да ; не; потребност от промяна/

Протоколирани срещи за Личните планове се изпълняват
оценка и самооценка;
и са довели до повишаване на
знанията и уменията на
Лични планове за
специалистите
развитие,осъществени
цели, заложени в плана; /да ; не; потребност от промяна/
Приети правила;

-Провеждат се обучения за по-висока
образователна степен

Има планирани възможности за
професионална подкрепа и споделяне регламентирана практика на : супервизия,
екипни срещи, клинични срещи, методически
срещи.

Протоколи с решения за
награди;
Провеждане на анкети с
работещите в ОЗД;
Провеждане на интервюта;
Брой служители,
Персоналът е мотивиран и
надграждащи
подкрепен за образователно
квалификацията си
развитие
Квалификационни
(да, не, потребност от
дейности
промяна)
Преглед на документация: Специалистите се чувстват
-планове, протоколи,
сигурни и подкрепени в своята
програми,графици за
работа
супервизия,
/да ; не; потребност от промяна/
интервизия,екипни срещи,
клинични срещи,
методически срещи;
-обратни връзки;
-анализи на ефекта;
Провеждане на анкета със
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Индикатор

Източник на
информация
служителите за наличие на
професионална подкрепа

Оценка на постигнати
резултати

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.2 ИНДИКАТОРИ
3.Детето е включено –
лично или чрез
доверен възрастен, в
процеса на оценка на
потребностите и има
водеща роля в него;
неговото мнение се
търси активно, то е
свободно да изразява
своите желания, които
се подкрепят и
стимулират

-За всяко дете има определен „ водещ-случая“
социален работник , който организира екипните
срещи и процеса на подготовка на оценката
-Има и се прилагат разработени механизми за
участие на детето и семейството в процеса на
оценката на потребностите.
-Детето и неговите родители/ доверен възрастен
са запознати по подходящ начин от водещия
случая социален работник с целите на участието
в процеса на оценката, които се следват от
всички участници в мултидисциплинарния екип.

Преглед на
документацията:
- общоприет документ,
подписан от всички
участници в екипа;
-протоколирани срещи и
други описания от
участието на детето и
неговото семейство,
подписани и от тях;
-данни от проведени
анкети с детето;със
семейството;с външни за
ОЗД специалисти; със
служители в ОЗД
-индивидуални интервюта

Участието и мнението на
детето и неговото семейство са
отразени в оценката.
/да ; не; потребност от
промяна/

-Специалистите прилагат различни методи за
изработване на оценката (наблюдение,
разговори, тестови методики, домашни
посещения);
- Детето е подготвено за оценката;
-Наличен е единен документ за оценка на

Детето е оценено от различни
Преглед на
специалисти, в зависимост от
документацията:
потребностите му и техните
- протоколи от проведени мнения са отразени в единна
домашни посещения и
оценка на случая
други срещи с цел
/да ; не; потребност от
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Източник на
Оценка на постигнати
Индикатор
информация
резултати
потребностите и ресурсите на детето, който
проучване на всички
промяна/
отразява становището на всеки отделен
обстоятелства, свързани
специалист - има обща споделена формулировка със случая
по случая, а не отделни документи от дома, от -преглед на оценките
училище, от отдел закрила на детето, личния
Интервюта със
лекар и т. н
специалистите , детето и
-В оценката е отразено участието на детето и
семейството;
неговото мнение
Данни от проведени
-В оценката е отразено мнението на семейството анкети
и/или доверен възрастен, който може да
- протоколи с дата на
интерпретира неговото мнение и желание
оценката, подписани и от
- Има електронна „карта“ или информационна членове на семейството
система, която да съдържа цялата информация за
детето и може да се ползва от специалистите в
различните сфери.
-Проведени екипни срещи в отговор на
-протоколирани проведени
нововъзникнали потребности на детето и с
екипни срещи – подписани
участието на детето или доверен възрастен,
от специалистите, детето и
който може да интерпретира неговото мнение и семейството
Всяка промяна и
желание;
-протоколи от посещения нововъзникваща потребност на
и срещи с детето, с
детето е оценена и отразена в
-Осъществени ре-оценки
родителите и широкото
ре-оценката, направена от
семейство за ре-оценка с екипа и подписана и от детето
- Наличие на достъпна, съобразена с развитието дати, доказващи
и неговото семейство
на детето информация и обратна връзка, че
периодичност и
/да ; не; потребност от
детето и неговото семейство са я разбрали
навременост, подписани и промяна/
от членове на семейството
- Наличие на материали в „
Лесен за четене“ текст,
разбираеми за детето
-Данни от проведени
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Индикатор

Източник на
информация
анкети
-Индивидуални интервюта
с детето и семейството

Оценка на постигнати
резултати

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.3 ИНДИКАТОРИ
4.Всички потребности - Процесът на създаване на Индивидуален план
за действие на детето се организира и управлява Преглед на документация: Планът за действие включва
и възможности за
-План за действие
мерки в отговор на
развитие на детето са от водещия случая социален работник
-Има проведени екипни срещи и споделено
-Интервю с деца и
потребностите на детето
отразени в
семейства
/да ; не; потребност от
Индивидуален план за мислене за детето и семейството от
представители на услуги и сектори.
Данни от проведена анкета промяна/
действие, който е
- Има планирани и проведени дейности за
с родители
подготвен от
Планът се координира и
професионалистите, участие на детето, родителите или доверен
възрастен в процеса на подготовка на плана
управлява добре от водещия
детето и неговото
случая социален работник и
семейство. Планът се -Има и се прилага План за действие, съобразен с Протоколи от
всички, поставени в него цели
изпълнява и водещият индивидуалната оценка, възрастта, развитието и мултидисциплинарни
потребностите на детето и гарантиращ, че
срещи за обсъждане на
са постигнати
случая социален
плана.
/да ; не; потребност от
работник координира раздяла със семейството се цели само и
единствено
в
случаи
на
злоупотреба
с
детето,
а
Данни
от
анкетни
карти
за
промяна/
и управлява процеса.
не по друг критерий
обратна връзка от
- В плана има и се следват подробно и
различните участници в Изпълнените мерки, заложени
аргументирано разписани мерки и очаквани
процеса.
в плана са довели до постигане
резултати, срокове и отговорници
Данни от анкетна карта за на добри резултати в
- Планът осигурява в дългосрочна перспектива децата
развитието на детето
условия и възможности за социално включване и Интервю със семейства, /да ; не; потребност от
развитие, отчитайки предпочитанията на детето специалисти
промяна/
и неговото семейство
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Индикатор
- В плана има и се изпълняват дейности за
осъществяване подготовка на детето за
промените – емоциите на детето са взети
предвид; детето е включено в избор на стаята,
избор на съжители, ако е настанено в резидентна
услуга
- В плана има и се изпълняват дейности за
осигурена връзка със семейството, ако детето е
настанено в резидентна услуга или приемно
семейство

Източник на
информация

Оценка на постигнати
резултати

Преглед на документация,
отразяваща участието,
Подписи и мнение на
участвал
родител/настойник
График на срещите
Документирани сесии,
срещи и др.
Книга за посещения и
срещи
Данни от анкета за
родители/настойници

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.4 ИНДИКАТОРИ
5.Детето има осигурен
достъп и му се
предоставят
качествени услуги,
които са в отговор на
неговите потребности
и стимулират
развитието му

-Превенцията на раздялата на детето от
семейството е фокус в работата на
професионалистите

- Статистика и преглед на
документация за успешни
превенции.
Разговори с родители,
специалисти, деца

-Работата по превенция на
раздялата на детето от
семейството е водещ приоритет
в работата
/да ; не; потребност от
промяна/

-Детето е насочено от ОЗД към услуги,
съобразени с индивидуалните му потребности и
възможности за развитие, съгласно оценката и
плана за действие.
-Има информация за всяка услуга, поставените

Преглед на документация:
-налични методологии на
соц. услуги в ОЗД,
разработени от
Предоставените на детето
доставчика;
услуги са в отговор на неговите
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Индикатор
цели и възможности, които тя предоставя на
детето и неговото семейство, с която
мултидисциплинарният екип и семейството са
запознати
-Има добра координация между водещия случая
от ОЗД и ключовия социален работник от
услугата
-Има провеждани регулярни екипни срещи
между ОЗД и услугата

-Налични са данни в ОЗД, че детето е записано в
учебно заведение/ форма на обучение,
съответстваща на възрастта, интересите,
възможностите и потребностите на детето
- Осъществяват се регулярни срещи между
услугата , училището, семейството
- Проследява се когнитивното, емоционалното и
социално функциониране на детето с участието
и на семейството

-Налични са данни, че са посрещнати здравните
нужди на детето .

Източник на
Оценка на постигнати
информация
резултати
-информационни
потребности
материали на услугите,
Да -2т; Има нужда от
-протоколи от срещи за
прецизиране на необходимите
запознаване на
услуги за детето – 1т; Няма
семейството с
данни за съобразяване с
информацията за услугите индивидуалните потребности
-протоколи от срещи
на детето от услуги – 0 т.
между екипите на ОЗД и
услугите
-Интервюта с родители,
социални работници от
ОЗД и услугите;външни
специалисти.
-Данни от проведени
анкети.
-Преглед на
Детето е включено в
документация;
образователната система и се
-Протоколи от срещи
отбелязва от специалистите
между услуга,
положителна промяна в
училище,водещ случая
неговото развитие
социален работник,
(да, не, потребност от промяна)
семейството
-Документи, доказващи
проследяване на
развитието на детето –
становища на специалисти
Преглед на документация: Подобрен е здравният статус
Оценки, Ре – оценки,
на детето
Планове за грижа,
(да, не, потребност от промяна)
Протоколи от срещи с
отразено мнение на личен
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Очакван резултат

Индикатор

- Налични са данни, че детето посещава
различни услуги в общността, с цел социално
включване
- Осигурени са добри и безопасни условия за
живот; възможности и пространство за
споделяне и консултиране на детето, когато има
такава потребност.

Източник на
Оценка на постигнати
информация
резултати
лекар,екипи от услуги за
ранна интервенция и
семейството
-Направления за услуги, Преодоляна е социалната
заповеди
изолация на детето
-Обратни връзки от децата
и семействата
(да, не, потребност от промяна)
- Протоколи от посещение Подобрено е качеството на
на мястото за живот
живот на детето
Провеждане на разговори (да, не, потребност от промяна)
с децата, със семействата.

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.5 ИНДИКАТОРИ
6.Детето и неговото
семейство са
информирани по
подходящ начин за
своите права

-Документи, разработени в -Детето и неговото семейство
- Има разработена система/ документ, чрез
подходящ и достъпен вид са информирани за правата им
който, децата и семействата са информирани за с подпис на детето и
по подходящ начин
правата си
родителите
(да, не, потребност от промяна)
-Има и се прилагат процедури за подаване на
жалби и сигнали.

Преглед на документация:
-Поставена на видно място -Жалбите и сигналите са
информация, изготвена в разгледани и има взети
достъпен вид и писмена решения по тях
следа за запознаване на
децата и семействата
(да, не, потребност от промяна)
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Индикатор

Източник на
информация

Оценка на постигнати
резултати

-Дневник за регистрация,
жалби, отговори,
предприети мерки
-Анкети с родители
БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.6 ИНДИКАТОРИ
7. Децата от рисковите -Има и се прилага разработена стратегия или
програма за работа с местната общност
групи са социално
включени и приети от
-Има наличие на информация и данни за
местната общност
популяризирани добри практики сред
обществото, свързани с:
ОЗД работи активно с
 Изнасяне на положителни примери за работа
местната общност - тя е
с деца и техните семейства
чувствителна към
 Провеждане „ден на отворени врати“ –
проблемите на децата и
запознаване на обществото с функциите и
участва в тяхната
ролята на ОЗД в подкрепата на децата и
социална интеграция





Преглед на:
- информационни
материали;
- анализи за включването
в обществото;
- документирани срещи и
инициативи;
- публикации;
- печатни материали,
брошури.....;
- споразумения за
техните семейства, с качеството на услугите сътрудничество.
Сътрудничество с местните медии
Провеждане на фокус
Сътрудничество с НПО
групи с НПО, училищни
Наличие на доброволци; участие на бизнеса настоятелства,
Децата от различни рискови групи са
потребителски съвети,
включени в местни инициативи
местни журналисти и др.
-обратни връзки от деца и
родители

Местната общност познава
работата на ОЗД и се включва с
различни инициативи в
подкрепа на децата
(да, не, потребност от
промяна)
Децата от рискови групи са
социално включени и приети
от местната общност
(да, не, потребност от
промяна)

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
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Очакван резултат
ЕКИП ПО Т.7 ИНДИКАТОРИ

Индикатор

8. ОЗД извършва или -Има и се прилага разработен механизъм
за оценка на въздействието на нормативната
участва в
осъществяването на уредба и практика върху процеса на ДИ,
включващ мнението на специалисти, родители,
оценка на
деца
въздействието на
нормативната уредба
- Има направени предложения за промяна на
и практиката върху
нормативните документи и на мрежата от услуги
процеса на ДИ, на
общинско/ национално на база на изследванията на практиката;
ниво и дава
предложения за
тяхното
актуализиране при
необходимост

Източник на
информация

Оценка на постигнати
резултати

-Резултати от изследвания -Регулярно се оценява
въздействието на нормативната
-Писмени становища/
уредба и практика върху ДИ на
предложения за промяна в общинско/ национално ниво,
нормативната уредба от отчитайки мнението на
работещите на терен
специалисти, родители, деца и
се актуализира.
-Фокус групи с родители,
НПО на общинско и
/Оценките са разпокъсани
национално ниво
между различни ведомства, не
са включени участниците в
-Проведена анкета със
процеса /
служителите на ОЗД;
вънщни експерти
-Не се извършва оценка и
актуализация
-Фокус група с доставчици
на услуги
(да, не, потребност от промяна)

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.8 ИНДИКАТОРИ
ДРУГИ ИЗВОДИ И
БЕЛЕЖКИ
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ТАБЛИЦА С ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА
Очакван резултат за
Сфери на дейност
управлението на
услугата
1.1. Осигурена
1. В услугата се
прилага комплексен координация с
координиран подход ДСП,общини, услуги и
експерти, училища,
на работа с деца и
семейства (с участието здравни заведения,
други държавни
на
мултидисциплинарен институции
екип от специалисти и 1.2. Ефективна работа
мрежа от услуги)
на
мултидисциплинарните
екипи в услугата

Индикатори

Източници на
информация

Има и се прилагат споразумения Документация, съобразно
за партньорство, сключени
правомощията на
между институциите за
доставчика (споразумения,
мултидисциплинарна работа
договори, протоколи от
срещи)
Има и се прилагат процедури за Процедури
сформиране на
мултидисциплинарен екип,
Правила за работа
които изрично описват ролята
на ключовия работник.
Обратни връзки за работата
на екипа
Има и се прилагат процедури за Длъжностни
работа на мултидисциплинарен характеристики
екип (вземане на решение,
проследяване на изпълнението,
описание на функции и роли,
правила на работа)
Специалисти (от различни
Списък на специалистите
сектори), включени в
мултидисциплинарните екипи и Граждански договори/
в комисии, са пряко ангажирани фактури/ протоколи за
с потребителите на услугата
доброволно съдействие

Оценка на постигнатите резултати
към момента
Услугата работи координирано
съобразно споразуменията за
партньорство и има резултати за
децата
(да, не, потребност от промяна)
напр. да - 2 т., не - 0 т., потребност
от промяна - 1 т.
Мултидисциплинарният екип
е сформиран и работи съобразно
договорените правила
(да, не, потребност от промяна)

Мултидисциплинарният екип
включва специалисти от различни
сектори, съобразно областите на
благосъстояние

(да, не, потребност от промяна Протоколи от екипни срещи описание)
Услугата взаимодейства с други Споразумения
Услугата работи в мрежа в за пряка
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Очакван резултат за
управлението на
услугата

Сфери на дейност

Индикатори

Източници на
информация

услуги за допълване на
Протоколи
подкрепата и трансфер на
Решения
знания, опит и добри практики Обратни връзки за работата
Бюлетини
Публикации
Интернет информация, др.
Партньорството за работа по
Описание на съвместна
случай е ефективно, с конкретни работа по случай и добри
отговорности на услугите и
практики
специалистите

Оценка на постигнатите резултати
към момента
подкрепа на децата
(да, не, потребност от промяна)
Услугата обогатява опита си с
помощта на мрежата
(да, не, потребност от промяна)
Постигнати са добри резултати от
мултидисциплинарния екип
(да, не, потребност от промяна)

БЕЛЕЖКИ НА
МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.1
ИНДИКАТОРИ

Очакван резултат за
управлението на
услугата
2. В услугата работят
в екип добре
подготвени
професионалисти и
помощен персонал

Сфери на дейност

Индикатори

Източници на информация

Оценка на постигнатите
резултати към момента

2.1. Разработени и
Вътрешна система за подбор на Наличие на вътрешна система В услугата работят необходимите
прилагани ясни правила персонала
Работни досиета на
професионалисти и персонал
за подбор и стимули за
служителите
мотивиране на
Обратна връзка от служителите(да, не, потребност от промяна персонала и за
описание)
повишаване на
Наличие на система за
Резултати от атестиране на
Персоналът текущо повишава
квалификацията
атестиране и професионално
служителите (оценка и
квалификацията и
развитие, която включва оценка самооценка)
компетентностите си за пряка
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на потребностите от обучения, Идентифицирани потребности
стимули
от обучение
Годишен план за развитие на
персонала, стимули
2.2. Достъп до
Брой участия в обучения,
Доклад за участие
съвременни знания чрез организирани от университети,
обучения, курсове за
НПО или други организации
квалификация,
методики, учебни
Вид и брой обучения :
Документация от основно
материали и тренинги, - Основно обучение за
обучение (програми,
свързани с нови
новопостъпили (по същността, презентации, наръчници,
подходи и инструменти процеса и методите на услугата) обратни връзки, сертификати,
за работа с деца и
- Поддържащи обучения,
др.)
семейства
съобразени с годишната оценка
на работата на всеки служител, Документация от поддържащи
изводи от супервизия,
обучения (програми,
констатации на контролиращи презентации, наръчници,
органи.
обратни връзки, сертификати,
др.)
Обучения за по-висока
Брой служители, надграждащи
образователна степен
квалификацията си
Квалификационни дейности
2..3. Възможности и
Регламентирана в правилника на График за професионална
среда за професионална услугата практика на
подкрепа – брой и
подкрепа и споделяне супервизия, екипни срещи,
периодичност
клинични и методически срещи Обратна връзка от персонала
Очакван резултат за
Сфери на дейност
Индикатори
Източници на
управлението на
информация
услугата
2. В услугата работят 2.4. Работа на екипа при Наличие на процедури съгласно Документи по случая (в

работа с деца и семейства
(да, не, потребност от промяна)
Персоналът прилага нови
подходи и инструменти за работа
с деца и семейства
(да, не, потребност от промяна)
Персоналът има еднакво ниво на
познание и разбиране за
същността на услугата, подходите
на пряка работа с децата и
семействата, както и необходими
специфични компетентностти
(да, целия персонал, да, но част
от персонала, не, потребност от
промяна)
Персоналът е мотивиран и
подкрепен за образователно
развитие
(да, не, потребност от промяна)
Екипът подобрява работата си с
деца и семейства
(да, не, потребност от промяна)

Оценка на постигнатите резултати
към момента
Персоналът действа навреме и
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в екип добре
подготвени
професионалисти и
помощен персонал

кризисни ситуации

2.5. Екипно
взаимодействие в
процеса на
предоставяне на
услугата

2.6. Екипът е подготвен
за индивидуална работа
с деца. Всяко дете има
ключов работник в
услугата и водещ на
случая в ОЗД.

НКСУД, с които са запознати по досието)
подходящ начин децата и
Описани интервенции
семействата
Анкети за обратна връзка

ефективно в кризисни ситуации за
децата
(да, не, част от случаите,
потребност от промяна)
Екипът има обща
Анкети за обратна връзки от Децата и родителите са подкрепени
компетентност за
персонала и потребителите от началото до края на услугата
взаимодействието в процеса от
(да,не, има потребност от промяна
входа до изхода от услугата
- описание)
Екипът прилага общи етични
стандарти в работата с деца и
семейства

Етичен кодекс
Обратна връзка

Екипът е обучен за
индивидуална работа с деца.
Ключовият работник е описал
своята специфична роля в
случая.

Обратна връзка от деца и
родители, от ключов
работник.

Ключовият работник разбира
детето и може да комуникира
потребностите му към другите в
екипа.
Екипът/ ключовият работник
включва детето в процеса на
вземане на решения

Обратна връзка от деца и
родители

Екипът/ ключовият работник
работи за осигуряване на
доверителни отношения и
привързаност

Наблюдение на групова и
индивидуална работа

Обратна връзка от деца и
родители

Към децата и родителите има
еднакво етично отношение от страна
на персонала
(да,не, има потребност от промяна
- описание)
Децата получават подходящата за
тях подкрепа от човек, на когото
имат доверие и който се е ангажирал
с техния случай.
(да,не, има потребност от промяна
- описание)
Децата се чувстват добре с екипа и в
услуга
(да,не, има потребност от промяна
- описание)
Децата са активни и споделят
мнението и желанията си с избрани
от тях хора/ ключовият работник
(да,не, има потребност от промяна)
Децата имат доверие в екипа/
ключовият работник
(да,не, има потребност от промяна
- описание)
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БЕЛЕЖКИ НА
МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.2
ИНДИКАТОР

Очакван резултат
за управлението на
услугата
3. Гъвкавост,
иновативност и
качество на
предоставяните
услуги

Сфери на дейност

Индикатори

Източници на
информация

Оценка на постигнатите резултати
към момента

3.1. Доставчикът развива
услугата, на основата на
доказателства
(проучвания, оценки,
обратни връзки от деца и
родители, др.)

Наличие и прилагане на методология на услугата, описваща
спецификата на целевата група,
екипа, дейностите в подкрепа и
управлението на услугата

-Методология на услугата
-Кратко описание на
услугата (информационен
лист, дипляна, част от
договора за услуги)

Потребители и заинтересовани
страни са информирани за услугата

Брой и профил ползватели –
деца и семейства

Регистър на потребителите Услугата включва оптимален брой
(деца и семейства)
потребители
(да,не, има потребност от промяна)

Има ежегодни анализи на
ефективността на услугата,
както и предложения за
промени в услугата

Проучвания
Оценка на потребности
Протоколи от екипни и
междуинституционални
срещи
Становища и предложения
Обратни връзки от деца и
родители
Годишен план за развитие
на услугата

(да,не, има потребност от промяна)

Услугата се развива съобразно
потребностите от подкрепа
(да,не, има потребност от промяна)
Децата и родителите влияят върху
развитието на услугата
да,не, има потребност от промяна описание)
Други резултати
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3.2. Доставчикът развива Разработени/ прилагани
иновативни модели и
иновативни програми,
програми за надграждане иновативни модели
на минималния пакет от
необходими услуги

Описание на иновативни
модели

3.4. Наличие на система Наличие на индикатори за
за оценка и самооценка оценка и самооценка на
на качеството на услугата качеството
Обратна връзка за степента на

Индикатори за качество,
приети в услугата

Децата и родителите са включени в
иновативни дейности и модели
(да,не, има потребност от промяна
- описание)

Прилагани модели и
програми в работата с деца
и семейства
В услугата има добри практики
(да,не, изводи)
Описание добра практика
Разработени индикатори за
Оценка на въздействието от Оценката на въздействието показва
оценка на въздействието и/ или страна екипа
удовлетвореност от услугата
приложимост на новите модели
(да - % на удовлетворените,не, има
Обратна връзка от децата и потребност от промяна - описание)
Предложения за нормативни,
семействата
функционални промени
Оценката на въздействието показва
потребности от развитие на
услугата и практиката (да, описание/
не)
3.3. В услугата има раз- Наличие и прилагане на
Наличие на документите
Екипът работи целенасочено за
работени правила и
правилник за вътрешния ред, за Персоналът е запознат с
повишаване на качеството на
процедури за нейното
функциониране на услугата и
документите
услугата
качествено предоставяне процедури съгласно НКССУД, Вид документи
и за повишаване на
други регламенти, насочени към Случаи на прилагане на
(да,не, има потребност от промяна)
качеството на живот на качеството на живот на детето регламентите
децата
Екипът проследява напредъка на
Участие на потребители и
Протоколи от фокус групи, децата в резултат на прилагане на
партньори в развитието на
срещи
дете-центрирания подход
услугата
Обратни връзки
(да,не, има потребност от промяна)
Предложения

Въпросници за обратна

Екипът проследява конкретни
индикатори за качество на услугата
(да, не, потребност от промяна)
Услугата е оценена като полезна за
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удовлетвореност на децата,
семействата и екипа в услугата.
Информационна система за
оценка и самооценка

връзка
Книга за похвали,
предложения
Оценки и самооценки

децата и семействата
(да, не, потребност от промяна)

Система за събиране на данни и Система, работа по случай Екипът има обективни данни
проследяване на случаите
(да, не, потребност от промяна)

БЕЛЕЖКИ НА
МОНИТОРИНГОВ
ИЯ ЕКИП ПО Т.3
ИНДИКАТОРИ

Очакван резултат
за управлението на
услугата
4. Правата на
децата потребители на
услугата се зачитат
безусловно от екипа

Сфери на дейност

Индикатори

4.1. Екипът се ръководи
от правата на детето при
планиране и
предоставяне на услугата

Екипът обръща специално
внимание на:
- Правото на достъп до
информация
- Правото на участие на детето
- Правото на детето да живее с
родителите си
- Правото на здравни грижи
- Правото на образование
- Правото на защита от насилие
и неглижиране
Включване на детето и
семейството във вземане на
решение

Източници на
информация

Оценка на постигнатите резултати
към момента

Документация от личното Постигнат напредък в защита правата
досие на детето
на децата-потребители
Групова работа с деца по
правата на детето

(да, не, потребност от промяна)

Екипът е модел за спазване на правата
Обратна връзка от децата и на детето
родители
(да, не, потребност от промяна)
Наблюдение на място
Участие в дейности и
Активни деца и родители
решения, касаещи услугата Постигнати решения
Постижения
Обратна връзка от деца и
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4.2. Екипът предоставя
допълнителна подкрепа
за участието на деца с
комуникационни
проблеми и тежки
увреждания

родители
Прилагат се подходи за
Наличие и ползване от
подкрепа на участието на деца с децата на алтернативни
комуникационни проблеми
средства за комуникация
(напр. картини,
пиктограми, предмети и
др.)
Включване на значим ментор/
ментор, който най-добре
интерпретира желанията на
детето с тежки увреждания

(да, не, потребност от промяна)
Положителна промяна за децата с
комуникационни проблеми
(да,не, има потребност от промяна)

Положителна промяна за децата с
Значим възрастен/ ментор тежки увреждания
за комуникация с дете с
тежки увреждания и
(да,не, има потребност от промяна)
подкрепено вземане на
решение

БЕЛЕЖКИ НА
МОНИТОРИНГОВ
ИЯ ЕКИП ПО
Т.4ИНДИКАТОРИ
Очакван резултат за
управлението на
услугата
5. Доставчикът
работи активно с
общността за
популяризиране на
услугата и детецентрирания подход
и за привличане на
ресурси за
подобряване на
качеството на живот
на децата

Сфери на дейност

Индикатори

5.1. Екипът
популяризира детецентрирания подход
сред партньори,
доброволци и
общността

Информационните материали
включват описание на детецентрирания подход

5.2. Екипът участва в
действия за
застъпничество и

Застъпнически действия за
правата на децата

Източници на
информация
Информационни
материали за услугата

Приобщаване на доброволците Проведени дейности с
и партньорите към детепартньори, доброволци
центрирания подход

Оценка на постигнатите резултати
към момента
Повишен брой информирани лица за
дете-центрирания подход
(да,не, има потребност от промяна)
Увеличен брой съмишленици
(да,не, има потребност от промяна описание)
Други резултати:

Описание на
Има положителни резултати от
застъпническите действия застъпническите действия
и постигнатите резултати
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самозастъпничество за Подкрепа на децата за
правата на децата
самозастъпничество

Описание на
самозастъпническите
действия и постигнатите
резултати
5.3. Екипът привлича -Услугата има план за участие -Индивидуални планове за
ресурси от общността за на децата в живота на местната грижа с описани
подобряване на
общност, за участие в различни ангажименти на екипа и
качеството на живот на празници и инициативи, който е ключовия работник
децата
съобразен с интересите им.
-Правила за участие в
-Планът за участие на децата в живота на общността
живота на общността се
-Календар на събитията в
реализира
услугата
-Доброволен труд
-Отчет на плана
-Безвъзмездни услуги
-Документи
-Дарения
-Снимки
-Проекти
-Обратна връзка

(да,не, има потребност от промяна описание)
Други резултати:

5.4. Услугата е широко Услугата е позната в местната
популяризирана в
общност чрез разнообразни
общността
публикации на лесен за
разбиране език (в медии и
интернет страници)

Услугата е добре позната в общността
(да,не, има потребност от промяна)

Статистика
Публичен списък на
специалистите и
дейностите в услугата
Публикации

Привлечени са допълнителни ресурси
(да,не, има потребност от промяна)
Качеството на подкрепата за децата се
повишава с помощта на децата,
родителите, партньори
(да,не, има потребност от промяна)
Други резултати:
Децата участват в живота на
общността с необходимата им
подкрепа
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)

БЕЛЕЖКИ НА
МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.5
ИНДИКАТОРИ
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Очакван резултат за Сфери на дейност
Индикатори
Източници на информация Оценка на постигнатите резултати
развитието на децата
към момента
6.1.Екипът на услугата - Има разработена от доставчика Преглед на документацията: Екипът познава актуалните
6. Услугата
изготвя комплексна методология и
- Досие на детето
потребности на всяко дете в
предоставя
инструментариум за комплексна - Инивидуална оценка на
областите на благосъстояние
качествена подкрепа оценка на
потребностите, на
оценка на потребностите, на
потребностите на всяко дете
на децата и
рисковете и протективните
в областите на
(да,не, има потребност от промяна)
семействата, поставя рисковете и
протективните
фактори, на силните страни и
благосъстояние /здраве и
в центъра
фактори, на силните ре-сурси на детето и неговата
безопасност, образование,
потребностите на
страни
и
ресурси,
заобикаляща
среда.
поведение и рискове,
детето и неговите
съгласно разработена -За всяко дете има определен
жилище и околна среда,
силни страни;
от доставчика
ключов социален работник ,
материално благосъстояние
допринася за
методология и
който организира екипните
оценка/, подписана от
преодоляване на
инструментариум.
срещи и процеса на подготовка всички участници в екипа;
рисковете и за
на оценката.
-протоколирани срещи и
Екипът планира работата с всяко дете
развитие на ресурса
-Има и се прилагат разработени други описания от
в индивидуален план с конкретни,
на детето, както и за
механизми за участие на детето участието на детето и
постижими, измерими цели и
неговите умения за
и семейството в процеса на
неговото семейство,
дейности.
независим живот
оценката на потребностите.
подписани и от тях;
-Детето и неговите родители/ -данни от проведени анкети да,не, има потребност от промяна)
доверен възрастен са запознати с детето;със семейството;с
по подходящ начин от ключовия външни за услугата
Детето и родителите знаят защо
социален работник с целите на специалисти; със служители детето ползва услугата и в какви
участието в процеса на
в ОЗД
дейности участва. Те знаят
оценката, които се следват от
-индивидуални интервюта ангажиментите на ключовия
всички участници в
работник
мултидисциплинарния екип
да,не, има потребност от промяна)
-Всяко дете има комплексна
-протоколи с дата на
оценка на потребностите , на
оценката, подписани и от
рисковете и протективните
членове на семейството
фактори, на силните страни и
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ре-сурси на детето и неговата
заобикаляща среда
-В оценката е отразено
-протоколирани проведени
участието на детето и неговото екипни срещи – подписани
мнение
от специалистите, детето и
-В оценката е отразено
семейството
мнението на семейството и/или
доверен възрастен, който може
да интерпретира неговото
мнение и желание
-протоколи от посещения и
-Проведени екипни срещи в
срещи с детето, с
отговор на нововъзникнали
родителите и широкото
потребности на детето и с
семейство за ре-оценка с
участието на детето или доверен дати, доказващи
възрастен, който може да
периодичност и
интерпретира неговото мнение и навременост, подписани и
желание;
от членове на семейството

Всяка промяна и нововъзникваща
потребност на детето е оценена и
отразена в ре-оценката, направена от
екипа и подписана и от детето и
неговото семейство
/да ; не; потребност от промяна/
Други резултати

-Осъществени ре-оценки
- Наличие на достъпна,
съобразена с развитието на
детето информация и обратна
връзка, че детето и неговото
семейство са я разбрали

- Наличие на материали в „
Лесен за четене“ текст,
разбираеми за детето

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.6.
дейност 6.1. ИНДИКАТОРИ
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Очакван резултат за
развитието на децата
6. Услугата
предоставя
качествена подкрепа
на децата и
семействата, поставя
в центъра
потребностите на
детето и неговите
силни страни;
допринася за
преодоляване на
рисковете и за
развитие на ресурса
на детето, както и за
неговите умения за
независим живот

Сфери на дейност

Индикатори

6.2. Екипът на
-Всяко дете има индивидуален
услугата следва
план за грижа, базиран на
методологията и
оценката на потребностите.
разработва и
Планираните действия са
изпълнява
конкретни, постижими,
индивидуален план за измерими, релевантни и
грижа на всяко дете, обвързани времево.
базиран на оценката на -Ангажиментите на детето и
потребностите.
родителите относно изпълнение
на планираните дейности са
ясно разписани.
-Ангажиментите на ключовия
работник са изяснени
-Всяко дете и негов доверен
близък участват в изготвянето
на индивидуалния план,
мнението на детето е отразено
-Индивидуалните планове за
грижа се разглеждат
периодично на екипни срещи и
актуализират съобразно нови
потребностите и настъпили
промени.
- Семействата са информирани
за промените в живота на
децата си и са поканени да
бъдат активни участници в тях

Източници на
информация

Оценка на постигнатите резултати
към момента

-Досие на детето
Подкрепата към всяко дете е
-Подписан индивидуален
индивидуална, основана на
план, който отразява
актуалните му потребности и
мнението на детето
промените в тях
-Обратни връзки по
(да,не, има потребност от промяна)
отношение на процеса от
деца и родители (семейства) Детето и родителите са активни в
целия процес
(да,не, има потребност от промяна)
Екипът, детето и родителите
наблюдават резултатите и напредъка
на детето
-Дати и промени в
(да,не, има потребност от промяна)
индивидуалните планове за
грижа
-Протоколи от екипните
срещи
-Становища за проследяване
на напредъка от
специалистите
-Обратни връзки от
семействата
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Докладите към ОЗД съдържат
анализ на резултати и
промените за детето и
семейството.

Доклади към ДСП (ОЗД)

Екипът анализира резултатите и
напредъка на всяко дете като се среща
редовно, супервизира и консултира
(да,не, има потребност от промяна)

Заключителният доклад или
Заключителен доклад по
Eкипът приключва работата по случай
формуляр за приключване на
случая/описание на случая и с финален анализ на работата,
случай съдържа обобщена
др.
постиженията, трудностите и
информация за вложените
рисковете пред конкретното дете.
усилия и ресурси, за резултати и
причини за приключване на
Може да предостави тази информация
случая; оставащи трудности и
на заинтересованите.
гарантите за устойчивост на
(да,не, има потребност от промяна)
постигнатите успехи спрямо
детето и семейството.

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.6,
дейност 6.2. ИНДИКАТОРИ

Очакван резултат за Сфери на дейност
развитието на децата
6.3.Ежедневните
6. Услугата
грижи – хранене,
предоставя
качествена подкрепа обличане и
физическата среда в
на децата и
услугата, създават
семейства-та,

Индикатори

Източници на
информация

Оценка на постигнатите резултати
към момента
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поставя в центъра
потребностите на
детето и неговите
силни страни;
допринася за
преодоляване на рисковете и за развитие
на ресурса на детето,
както и за неговите
умения за независим
живот

условия за
автономност на детето
и индивидуален
подход
Децата участват в избора и
Преглед на документация,
приготвянето на храна , съответна касаеща храненето
- Детето има свои
на възрастта и увреждане, ако
предпочитания към
има такова
Въпросници за обратна
храната, може да си
връзка от децата и
готви, да пазарува, има
персонала и семейства
всички умения да
използва храненето
Наблюдение на място
като социален акт.
Храната отговаря на
регламентирани изисквания
(наредби, др.)

Наблюдение на място

Наличие на седмично
меню с грамажи,
утвърдено от екипа
Повече от едно меню се предлага Наличие и състав на
в услугата, ако едно или повече менюто
деца се нуждаят от специфични
диети

Децата се хранят самостоятелно Наблюдение на място
Деца и младежи, които имат
физически увреждания,
възпрепятстващи
самостоятелното хранене, се
хранят от/или с помощта на
детегладача

Децата в услугата се хранят
здравословно и съобразно
здравословното им състояние и
предпочитания. Храненето се
използва за развитие на социални
умения – правене на избор и умения
за живот в общността.
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Храната в услугата е с необходимото
качество и количество
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Храната е разнообразна и в
зависимост от специфичните нужди
на децата от диети
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Децата се хранят самостоятелно
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Има напредък в самостоятелното
хранене на децата с физически
увреждания (други затруднения)
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
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Всяко дете с проблеми с
Планирани дейности за
Децата развиват уменията си
храненето има в Индивидуалния развитие на хранителни
(да,не, има потребност от промяна,
план за грижа цели и дейности за умения
не е релевантно за услугата)
развитие на уменията им.
Оценка на напредъка
Облеклото е тема, по Децата избират и купуват дрехите Обратна връзка от децата Децата са облечени с подходящи и
която възрастни и деца си или участват в процеса на
и персонала
чисти дрехи, които харесват, любими
говорят, мечтаят,
избор
вещи
спорят. Детето има
Наблюдение
(да,не, има потребност от промяна, не
вкус, който се променя
е релевантно за услугата)
и уважава от
Децата имат повече от един чифт Въпросници за обратна Децата са обути с подходящи и в добро
възрастните
обувки, подходящи за всеки
връзка от децата и
състояние обувки, които харесват.
сезон, за вътре и вън.
персонала
Те са в добро състояние
(да,не, има потребност от промяна, не
Наблюдение
е релевантно за услугата)
Децата имат повече от един набор Въпросници за обратна Децата имат умения за избор и
от дрехи, подходящи за всеки
връзка от децата и
закупуване на дрехи
сезон, както за вътре и вън.
персонала
(да,не, има потребност от промяна, не
Дрехите са в добро състояние
е релевантно за услугата)
Детето се чувства
В услугата всяко дете има лично Наблюдение и оценка
Децата играят в подходящо място
сигурно и в
и безопасно пространство
(да,не, има потребност от промяна, не
безопасност, има
е релевантно за услугата)
своето лично
Всяка стая има достатъчно място Наблюдение и оценка
Личното пространство за вещите на
пространство, за което за личните вещи на децата
децата е осигурено
се грижи, организира
(да,не, има потребност от промяна, не
по свой вкус и
е релевантно за услугата)
използва за развитието Вътрешното пространство е
Наблюдение и оценка
Вътрешното пространство в услугата е
си.
безопасно и съобразено с
стимулиращо развитието
възрастта на децата
(да,не, има потребност от промяна, не
е релевантно за услугата)
Децата нощуват в спални,
Наблюдение и оценка
Децата имат добри условия за сън и
съобразени с пола и възрастта,
почивка
със санитарен възел, обезопасен и
(да,не, има потребност от промяна, н
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подходящ за специфичните
нужди на децата, които не са
мобилни или имат трудности при
придвижването
С децата се обсъжда изборът на -Въпросници за обратна
стая и те разбират защо техните връзка от децата и
желания могат да бъдет
близките
пренебрегнати.

е е релевантно за услугата)
Децата имат добри условия за хигиена
(да,не, има потребност от промяна, не е
релевантно за услугата)
Децата избират с кого ще съжителстват
(да,не, има потребност от промяна, не
е релевантно за услугата)

-В услугата има разработена
-Разписана процедура,
процедура за поведение при
която се познава и
инциденти и те изключват
прилага от екипа
насилие, излишно
медикализиране.
-Има план/механизъм за
предотвратяване на рискови
-Оценка и планирани
Семейството знае за поведения.
мерки в индивидуалните
проблемите на детето -Оценени са рисковете за детето и планове за грижа
и е дало съгласие за
другите и са планирани
- Описани интервенции
интервенции
интервенции в индивидуалните -Семейството е дало
планове за грижа
съгласие за интервенции
-Семейството е информирано за
рисковото поведение и е
включено в оценката
Проведени екипни срещи за
Проколи от срещи
преглед и ревизиране на мерките
за интервенция на рисково
поведение
Описани инциденти
Документиране на всички
инциденти и важни аспекти в
Последващи мерки
поведенческото развитие
от ангажираните специалисти

Децата разбират рисковете, своята
роля, ролята на екипа, на полиция и на
психиатрия в предотвратяването им и в
намирането на алтернативни поведения
(да,не, има потребност от промяна, не
е релевантно за услугата)

Услугата създава
среда за
професионална
подкрепа и разбиране
на детето с рисково
поведение

Екипът , координиран от ключовия
работник, наблюдава и подкрепя
развитието на поведенчески умения на
всяко дете
(да,не, има потребност от промяна, не
е релевантно за услугата)
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При необходимост, психиатър
прави оценка, препоръчва
лечение и проследява случая до
овладяване на поведението.
Екипът остава във връзка с
психиатъра.

Писмена оценка от
Децата получават професионална
психиатър, препоръка за психиатрична помощ
лечение и проследяване (да,не, има потребност от промяна, не
е релевантно за услугата)

Екипът е подготвен за работа с деца с
Протоколи за действие и рисково поведение
Разработени са протоколи за
ниво на ограничение
всички деца с рисково поведение
(да,не, има потребност от промяна, не
по отношение на нивото на
е релевантно за услугата)
ограничения, които се използват
при интервенциите
Всички служители са наясно с
Обратна връзка от
Екипът подкрепя всяко дете съобразно
препоръките и протоколите и ги персонала
препоръките
зачитат.
(да,не, има потребност от промяна, не
е релевантно за услугата)

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.6, дейност 6.3. ИНДИКАТОРИ

Очакван резултат за
Сфери на дейност
развитието на децата
6.4. Здраве
6. Услугата
предоставя качествена Услугата създава
подкрепа на децата и условия и работи за
семействата, поставя в изграждане на умения
у децата да се грижат
центъра

Индикатори

Източници на
информация
В услугата има специално
Преглед на сградата и
заключен кабинет или специално материалната база
обособен шкаф, в който се
съхраняват вредни вещества и
Правила за безопасност
лекарства.

Оценка на постигнатите резултати
към момента
Децата нямат достъп до вредни
вещества и лекарства.
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
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за здравето си като
потребностите на
познават своите
детето и неговите
Всяко дете има личен лекар и
ограничения и
силни страни;
осигурен достъп до здравна
рисковете за здравето. грижа и специалисти
допринася за
Децата имат достъп до
преодоляване на
хора, които им
рисковете и за
развитие на ресурса на помагат, както и до
здравни услуги,
детето, както и за
познават личния си
неговите умения за
лекар и му се
независим живот
доверяват, личният
лекар също ги познава. Всички деца се наблюдават от
специалист ортодонт и
стоматолог периодично и винаги,
когато е необходимо

Децата имат достъп до
специализирана медицинска
помощ, когато е необходимо

Децата, които имат назначена
терапия, получават ежедневно
лекарствата си от медицинската
сестра/ детегледача на смяна.

Здравна документация
(експертни решения от
ТЕЛК, етапни епикризи,
здравна книжка,
рецептурна книжка)
Комуникация със
здравните специалисти
Обратна връзка от децата
Оценка и индивидуален
план
Комуникация със
здравните специалисти
Обратна връзка от децата
Здравна книжка
Оценка и индивидуален
план

Детето е в добро общо здравословно
състояние и познава личния си лекар,
имат достъп до здравен специалист –
в училище / в поликлиниката
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Децата знаят кого да повикат и как да
сигнализират когато имат здравен
проблем
Детето има здрави зъби. Познават
стоматолога си
Децата знаят кого да повикат и как да
сигнализират, когато имат здравен
проблем

(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Медицински документи Всяко дете има достъп до специалист
Анкети за обратна връзка и острите състояния са овладяни.
Оценка и индивидуален
Децата познават начини за повикване
план
на спешна помощ.
Децата знаят кого да повикат и как да
сигнализират когато имат здравен
проблем
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Медицински документи За децата с назначена терапия се
Досие на детето
грижи медицинска сестра или
Оцинка и индивудален
детегледач
план
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
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Децата имат достъп до
психологическа помощ
Децата имат достъп до
психиатрична помощ
БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.6, дейност 6.4. ИНДИКАТОРИ
Очакван резултат за
Сфери на дейност
Индикатори
развитието на децата
6.5. Образование
Всички деца са записани във
6. Услугата предоставя качествена под- Ключовият работник и форма на обучение в зависимост
екипът на услугата, в от възрастта им
крепа на децата и
Децата с по-тежки увреждания са
семействата, поставя в партньорство с
училището, изискват и интегрирани в училище или се
центъра потребносподкрепят детето да посещават на място от ресурсен
тите на детето и неучител.
говите силни страни; учи, проследяват
неговото
посещение
Децата и техните родители са
допринася за преодовключени в избора на учебно
ляване на рисковете и на училище и
развитието му там.
заведение
за развитие на ресурса на детето, как-то Детето не само знае,
и за неговите уме-ния че трябва да учи, да
завърши и да има
за независим живот
професия, но се
чувства подкрепено в Услугата предоставя оборудване
постигане на своите и учебни пособия
образователни цели,
които са отразени и в
Индивидуалния му
план за развитие.
-Персоналът осигурява редовно

Оценка и индивидуален
план
Оценка и индивидуален
план

Източници на
информация
-Информация от
училищните власти обратна връзка
-Индивидуални учебни
планове и оценки,
изготвени от екип
специалисти от
съответното учебно
заведение
-Оценка
-Индивидуален план за
грижа
-Обратни връзки от
семейства и деца
Опис на оборудване и
ученически пособия
Оценка
Индивидуален план за
грижа

Оценка на постигнатите резултати
към момента
-Желанието на децата и родителите е
взето предвид при избора на училище
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
-Децата се обучават в релевантни
форми на обучение
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
-Децата посещават редовно училище
и преминават в следващ клас
-За децата с по-тежки увреждания има
допълнителна подкрепа за обучение
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Всяко дете има необходимите учебни
пособия и оборудване

Оценка

Екипът подкрепя всяко дете, за да се

(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
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Семействата са
информирани и са
поканени да бъдат
активни участници в
образованието на
децата си

посещение на училище
Индивидуален план за
обучава и развива в училищна среда
-Ключовият работник следи
грижа
развитието на детето в училище
(да,не, има потребност от промяна,
-Персоналът поощрява и
не е релевантно за услугата)
осигурява условия за участието
на децата в извънкласни
дейности.
-Училищните власти имат план за Мемо от екипни заседания Обучението на всяко дете се
образователно развитие на
План за развитие на детето наблюдава и подкрепя от екипа,
детето, интегриран в
Посетени родителски
координиран от ключовия работник,
индивидуалния план на детето. срещи
от семейството
-Училищните власти са
Обратна връзка от
агажирали семейството на детето училище
(да,не, има потребност от промяна,
-Ключовият работник подкрепя
не е релевантно за услугата)
семейството да следи
образователния процес и да
посещава родителски срещи.

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.6, дейност 6.5. ИНДИКАТОРИ
Очакван резултат за
Сфери на дейност
Индикатори
развитието на децата
6.6. Услугата
Децата имат достъп до безопасни
6. Услугата предососигурява
безопасна
развлекателни материали , които
тавя качествена подсреда и възможности стимулират интерес и развитие
крепа на децата и
семействата, поставя в децата да избират с
какво да се занимават
центъра потребноспрез свободното си
тите на детето и неговите силни страни; време.

Източници на
информация
Преглед на материалната
база с оглед на това дали
тя стимулира интерес и
развитие у децата

Оценка на постигнатите резултати
към момента
Свободното време на всяко дете е
осигурено с разнообразни дейности и
материали
Възрастните прекарват време с
децата, играят с тях и имат умения да
използват материалите за развитието
на децата
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допринася за преодоляване на рисковете и
за развитие на ресурса на детето, както
и за неговите уме-ния
за независим живот

(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Ключовите работници познават и Индивидуални планове за
поощряват интересите на децата грижа с описани
и им помагат да ги развиват
ангажименти на екипа и
ключовия работник
Информиране на родители
за развитие на детето
редовно и с писма
Детето се поощрява да събира
спомени. Възрастните могат да
поощряват това, ако е
необходимо за детето и ако имат
уменията да го правят без
принуда и навлизане в личното
пространство на детето.

Дневник/ книга на живота
на детето
Въпросници за обратна
връзка
Писма до родителите

Постиженията на всяко дете се
наблюдават, документират и споделят
за изграждане на положителна
самооценка на детето
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)

БЕЛЕЖКИ НА
МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП

Очакван резултат за Сфери на дейност
развитието на децата
6. Услугата предос- 6.7. Контакти и
тавя качествена под- взаимодействие със
семейството и
крепа на децата и
семействата, поставя приятели
в центъра потребностите на детето и не-

Индикатори
Контактът на детето със
семейството (телефон, поща) се
насърчава и улеснява

Източници на
Оценка на постигнатите резултати
информация
към момента
Обратни връзки от децата Всяко дете се среща и общува с
и родителите
близките си в подходящо
пространство в услугата
да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Всяко дете получава подкрепа за
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говите силни страни;
допринася за преодоляване на рисковете
и за развитие на ресурса на детето, както и за неговите умения за независим
живот

Всички деца могат да бъдат
посетени и се посещават в
услугата от членове на
семейството и приятели

Индивидуален план
Оценка
Наблюдение на място
Брой посещения
Дневник на срещите с
обратна връзка на детето
Обратни връзки от децата
и родителите

контакт със семейството с различни
средства
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)

Всяко дете се среща със семейството
и приятелите си в услугата
(да,не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)
Персоналът улеснява
Брой посещения
Всяко дете посещава или е
посещенията на децата в техните
посещавано от семейството си (освен
семейства (когато тези
Обратни връзки от децата в случаите на ограничение, заради
посещения не засягат развитието и родителите
безопасността му)
и безопасността на детето)
(да, не, има потребност от промяна,
не е релевантно за услугата)

БЕЛЕЖКИ НА МОНИТОРИНГОВИЯ
ЕКИП ПО Т.6, дейност 6.7. ИНДИКАТОРИ

Други резултати и бележки:
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