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I.
Âúâåäåíèå
Настоящият наръчник е резултат от изпълнение на проект „Добри практики на сътрудничество между общини и неправителствени организации (НПО) в работата за деца и семейства“, финансиран
от Министерство на външните работи на Република Франция. Дейностите са пряко свързани и с мисията на Национална мрежа за децата да работи за заздравяване и улесняване на сътрудничеството между
сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и
благосъстоянието на децата. С особена сила това се отнася до сътрудничеството на местно ниво, което е
от съществено значение, тъй като фактическото реализиране на всички политики и практики за децата
и семействата се случва там. Доброто сътрудничество между местните власти и гражданския сектор,
работещ на местно ниво, води до повишаването на местния капацитет за развиване и прилагане на подобри политики и практики за децата и семействата.

1. Ðàáîòà â ïàðòíüîðñòâî
Работата в партньорство може да бъде предизвикателна и да отнеме много време. Всяка организация
носи със себе си своя собствен подход, опит и разбиране за това, какво трябва да се направи. Ефективната комуникация, сътрудничество и координация не се случват от само себе си. Те, както и всички
останали дейности, изискват време и ресурси.
Съвместното вземане на решение понякога се приема като „загуба на време“, особено когато се отнася
за проблем, който не е приоритетен за другия партньор. Цената на работата в партньорство и добро
сътрудничество изисква и понякога води до:
= Отделяне на повече време и по-дълъг период на планиране;
= По-трудно взимане на решения по дадени въпроси;
= Емоционално натоварване, особено при сложни и дълготрайни проблеми, и потенциално разочарование, когато партньорството не води до желаните резултати.
В същото време, ползите надхвърлят разходите и допринасят за разбирането на партньорството
като инвестиция за ефективно провеждане на публични политики:
= Партньорите започват да разбират по-добре сложността на проблемите и нуждите на ползвателите на услуги;
= Местните власти получават подкрепа от хората, които са заинтересовани от решенията или ще
бъдат засегнати от тях;
= Местните власти имат възможност да използват приноса и идеите на по-широк кръг от хора;
= Цялата общественост – не само властите, споделя отговорността и разбирането “Това е наш проблем, а не само проблем на общинската управа“.

2. Çà êîãî å ïðåäíàçíà÷åí òîçè íàðú÷íèê?
Публикацията е предназначена предимно за общини и неправителствени организации в България,
които планират да развиват и прилагат на практика социални услуги и практики в областа на децата и
семействата. Надяваме се, наръчникът да представлява интерес и за работещите на национално ниво,
които имат отговорност за финансирането, развитието, наблюдението и оценката на политиките за деца
и семейства.
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3. Â êàêâà ñôåðà ñà äîáðèòå ïðàêòèêè?
Практиките са в областта на превенцията и оказването на комплексна подкрепа на семействата; развиването на алтернативни форми на грижа като приемната грижа; подкрепа за младежите напускащи грижа; предоставяне на услуги и/или други форми на пряка подкрепа като част от социално предприятие
за ефективно социално включване.

4. Êàê ñà èäåíòèôèöèðàíè è ïîäáðàíè?
Като част от развиването и прилагането на проекта, бе сформиран Консултативен съвет, в който участват представители на Национално сдружение на общините в Република България, Агенцията за социално подпомагане, Ноу Хау центъра за алтернативни грижи за деца и Национална мрежа за децата.
Целта на съвета бе, да обсъди и приеме методология за идентифициране и оценка на добри практики на
сътрудничество между общини и неправителствени организации, да подкрепи тяхното идентифициране, анализ и окончателния избор на практики, които следва да бъдат включени в наръчника по проекта.
На база на съгласуваната методология за идентифициране и оценка на добри практики, представителите на съвета разпространиха информация за процеса на набиране на добри практики чрез бюлетините
и интернет сайтовете на партньорите по проекта и други собствени канали.
Процесът на набиране бе отворен към всички неправителствени организации и местни власти в страната. Изискването към тях бе, да попълнят разработената форма за описание на добрата практика и
докажат, че отговарят на критериите от методологията за добра практика като постигнати положителни
резултати за децата и семействата, принос към развитието на местните политики, прозрачност, устойчивост, участие на децата и семействата в процеса на планиране и осъществяване на практиката и др.
В резултат на този процес, в Национална мрежа за децата бяха изпратени 13 описания на добри практики, които са включени в настоящия наръчник.
Публикацията няма за цел да отговори на всеки възможен въпрос или да предостави изчерпателна информация, а само да представи основните аспекти от развиването и прилагането на практиката. Надяваме се, тя да вдъхнови и помогне за създаването на много нови партньорства, които да допринесат за
създаването на реални и устойчиви промени в живота на децата и семействата!
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II.
Êðèòåðèè çà äîáðè ïðàêòèêè
Подборът на добри практики изисква идентифициране на набор от критерии или характеристики, които улесняват събирането, класифицирането и оценяването на добрите практики. Критериите, съгласувани от Консултативния съвет, за изработването на Наръчника с добри практики на сътрудничество
между общини и НПО са както следва:
= Въздействие или принос за развитието на местните политики за деца и семейства. Постигнати
резултати за децата и семействата и оказано/признато положително въздействие върху съответната секторна политика или система;
= Наличие на прозрачен процес на планиране на услугата, чрез активно включване на структурите на гражданското общество и оценка на нуждите;
= Дейностите са реализирани в партньорски отношения с други заинтересовани страни, свързани със съответната целева група, включително участието на децата и семействата;
= Социалната услуга има добавена стойност по отношение на социалното включване на потребителите, тяхното овластяване и/или е дала възможност за развитие на самостоятелност и независимост;
= Иновация (на процес, резултат, контекст): иновативни резултати са тези, които носят някои нови
и отличителни черти, разграничаващи ги от други със сходни характеристика и добавящи значимост в общоприетото решение;
= Повторяемост и трансфериране: до каква степен тази практика може да бъде повторена другаде и да се трансферира към друг контекст;
= Устойчивост: капацитетът на практиката да продължи своето съществуване и функциониране
извън пробния период;
= Съвместимост: ниво на съгласуваност между резултатите и целите на практиката – имат видим
ефект и осезаемо въздействие върху подобряване качеството на живот на хората;
= Практиката е довела до повишаване на осведомеността на вземащите решения на всички нива
и на обществеността, относно потенциалните решения за общите социални проблеми;
= Практиката е допринесла за развитието на мотивиран и квалифициран персонал и споделяне и пренос на знания, експертизи и опит.
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III.
Äîáðè ïðàêòèêè
Ïðèëàãàíå íà óñëóãè çà äåöà è ñåìåéñòâà â ðèñê
â ðàìêèòå íà Öåíòúð çà îáùåñòâåíà ïîäêðåïà – ñäðóæåíèå
„Àñîöèàöèÿ ÅÑ-Ñ-ÅÑ æåíè è äåöà ïðåæèâåëè íàñèëèå“
â ïàðòíüîðñòâî ñ Îáùèíà Íîâè ïàçàð

Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Развиване и предоставяне на услуги за деца и семейства в риск, в рамките на Център
за обществена подкрепа от Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели
насилие“ в партньорство с Община Нови пазар.

Община Нови пазар се намира в област Шумен и е сравнително малка община с население около 20 000
души, които живеят в 16 населени места. Преди 2008 година на територията на Общината нямаше почти
никакви услуги за деца и семейства, живеещи в риск. Единствената позната помощ за деца останали без
семейна грижа бе Дома за медико – социални грижи за деца и Дома за деца лишени от родителски грижи „Детелина“ в Шумен. Другата институция беше на територията на Община Каспичан, където децата
често биваха настанявани. След съвместната работа между общината и неправителствените организации, капацитетите на домовете намаляха, а на територията на общината се разви интензивно приемната
грижа и други превантивни и алтернативни услуги.

Öåëè
Глобалната цел е развитие на местна
политика за подкрепа на деца и семейства в риск и изграждане на добре
функционираща партньорска мрежа
на общинско, междуобщинско, регионално и национално ниво, която е
важно условие за предоставянето на
качествени, навременни, ефективни
и ефикасни социални услуги, целящи
повишаване качеството на живот на
хората и благосъстоянието на децата.
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Ðåñóðñè
Център за обществена подкрепа – гр. Нови пазар, е разкрит през 2008 г. като държавно делегирана
дейност. В началото на м. април 2008г. Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“
спечели обявения от Община Нови пазар конкурс за управлението му и вече шеста година Центърът
работи успешно и се развива. През м. март 2013г. сдружението отново спечели обявения конкурс и бе
сключен нов договор с Община Нови пазар за управлението на Център за обществена подкрепа.
Сградата, в която се помещава Центърът, където помощ и разбиране намират малки и големи или просто „розовата къщичка“, както я наричат, е предоставена от Община Нови пазар. През 2010г. и 2011г. Център за обществена подкрепа поетапно разшири обхвата на дейността си с разкриване на нови услуги за
деца, за реализирането, на които Община Нови пазар предостави още две помещения.
Преодоляването на социалната изолираност на хората, живеещи в най-отдалечените населени места на
региона се осъществява благодарение на предоставения от общината автомобил. С него специалистите
от Център за обществена подкрепа имат възможността да достигнат до тях, да се срещнат, да изслушат
техните проблеми и заедно да намерят най-доброто решение.
Многобройни са случаите, в които местната власт, обикновените хора, частния и гражданския сектор
обединяват сили и ресурси в името на благосъстоянието на децата.

Èçïúëíåíèå
В самото начало на стартиране на услугата бяха проведени срещи с ръководствата на административни и граждански структури, на които бяха подписани споразумения за съвместна работа. Придобитият
през годините опит доказа, че освен професионализма и високата квалификация на екипа на Център за
обществена подкрепа, много важен фактор за постигане на положителни резултати от предоставянето
на социалните услуги е и партньорството между институции, хора и граждански организации. Основен
и един от най-важните партньори на Сдружението е Община Нови пазар. Сдружението получава пълната подкрепа и съдействие от страна на местната власт за реализирането и развитието на социалните
услуги за деца и семейства в риск. Със съгласието на ръководството на Община Нови пазар, дейността
на Център за обществена подкрепа надхвърли териториалните предели на общината и социални услуги
получават деца и семейства и от общините Каспичан, Никола Козлево и Каолиново.
От особено значение е работата в екип с Отделите „Закрила на детето“ в гр. Нови пазар и гр. Каолиново.
Бързият обмен на актуална информация и взетите съвместно решения за предприемане на адекватни
мерки, допринасят за навременното решаване на проблемите и постигане на положителни резултати,
с оглед най-добрия интерес на децата в риск.
Партньорството на Сдружението с Районен съд, Детска педагогическа стая и МКБППМН, доведе до
прилагането на по-ефективни методи за работа при участие на деца в правни процедури, тяхната подготовка за изслушване в съда и за превенция и противодействие на поведението на децата, които са в
конфликт със закона.
Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“, успешно си партнира и с училища
и детски градини от четирите общини в региона. Със съдействието на училищата, специалиститите от
Център за обществена подкрепа успешно реализира програмите за индивидуална и групова работа с
деца по училищна подкрепа и попълване на образователни дефицити. Съвместно се провеждат дискусии, беседи, информационни кампании по актуални теми с деца и родители.
На областно ниво Организацията успешно партнира с Регионална дирекция „Социално подпомагане“,
Комплекс за социални услуги за деца и семейства град Шумен. Взема участие в работни и информационни срещи във връзка с деинституционализацията и предоставянето и развитието на качествена
приемна грижа.
На национално ниво, Организацията си партнира със Сдружение „Институт по социални дейности и
практики“. Всеки месец специалисти от ИСДП провеждат супервизия със специалистите, работещи в
Център за обществена подкрепа. В процеса на работа Сдружението получава подкрепата на неправителствени организации от цялата страна във връзка с обмена на информационни материали, филми и
лектори.
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Членството на Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ в сдружение „Национална мрежа за децата“, дава възможност на специалистите да участват в сформираните тематични работни групи, по проблемите на децата, семейството, образованието, здравеопазването и др., както и да
споделят опит с други организации, да участват в национални и международни конференции, обучения
и семинари.

Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Услугите на Центъра за обществена подкрепа са насочени към следните целеви групи:
= Деца от 0 до 18 години в риск:
– жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително
отношение или наказание в /или извън семейството;
– за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено,
интелектуално и социално развитие;
– с увреждане;
– необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище.
и техните семейства;
= Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите
по първична превенция, както и различни информационни кампании;
= Деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип;
= Младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип;
= Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които Отдел „Закрила на
детето“/Дирекция „Социално подпомагане“ е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
= Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;
= Кандидати за или вече одобрени осиновители.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
Изгради се партньорска мрежа на общинско и между-общинско ниво. От постигнатите резултати общината беше провокирана за разкриване на други услуги за деца и семейства- Семейно-консултативен
център и Дневен център за деца с увреждания, които вече успешно функционират. Предстои реализирането на още проекти – Защитено жилище за младежи и два центъра за настаняване от семеен тип.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
Когато се работи в партньорство и на всички партньори са ясни целите и задачите се постигат положителни резултати и се развиват нови, отговарящи на потребностите социални услуги. Добрата ни практика може да бъде популяризирана и приложена от общините в цяла България.

За контакти:
Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС
жени и деца преживели насилие“
Нови пазар 9900
Ул. „Ген. Скобелев“ № 18
Тел.: +359 537 2 53 43
e-mail: sosnpazar@abv.bg
www.sosnpazar.dir.bg

Община Нови пазар
Нови пазар 9900
Ул. „Васил Левски“ № 3
Тел: +359 537 2 34 66
Факс: +359 537 2 40 10
e-mail: npazar@icon.bg
www.novipazar.acstre.com
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Êðèçèñåí öåíòúð çà ëèöà, îáåêò íà äîìàøíî íàñèëèå
è òðàôèê íà õîðà – Æåíñêî ñäðóæåíèå „Åêàòåðèíà
Êàðàâåëîâà“ â ïàðòíüîðñòâî ñ Îáùèíà Ñèëèñòðà

Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Изграждане и функциониране на Кризисен център за лица, обект на домашно насилие и трафик на хора, в партньорство между Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ и Община Силистра.
Община Силистра се намира в Североизточния район на България, като град Силистра е разположен
на река Дунав. Населението на общината е около 60 000 жители. За периода 2007 година – 31.05.2010
година в областта са регистрирани 198 случая за насилие над деца, като най-голям брой от случаите
са в Община Дулово – 125 и Община Силистра – 53. Децата, жертви на насилие и трафик са една от
приоритетните целеви групи в стратегията на Община Силистра за развитие на социалните услуги за
2011 – 2015 година. Преди стартиране на съвместната дейност между общинското ръководство и местното женско сдружение, специалистите от организацията преминават серия от обучения и специализации за оказване на помощ и подкрепа на хора, обект на домашно насилие и трафик.

Öåëè
= Успешна интеграция/реинтеграция на ползвателите на услугите на центъра в обществото и
преодоляване на емоционални травми;
= Подпомагане и подкрепа на лица, обект на насилие и трафик на хора чрез:
– прилагане на метода „Резилианс“ (активиране ресурсите на личността за придобиване на
опит и увереност при разрешаването и справянето с проблемите);
– осигуряване на защитена среда за деца и лица, пострадали от домашно насилие, трафик или
друга форма на експлоатация;
– преодоляване на последиците от насилието, трафика или експлоатацията, чрез осигуряване
на комплекс от услуги за справяне с възникнала кризисна ситуация.

Ðåñóðñè
Организацията разполага със специалисти, притежаващи дългогодишен опит за предоставяне на услуги на лица жертва на домашно насилие и трафик. Екипът е участвал в редица обучения: „Как да започнем бизнес“, „Работа с жени, преживели насилие“, „Синдром на професионално прегаряне“, „В търсене
на устойчиви модели“, „Жените знаят, могат, искат“, „Бюджетиране и отчет пред дарителски програми“,
„Възможности за участие на младите хора в обществения живот“, „Работим заедно за по – добри общности“, “Подпомагане на деца – жертва на сексуална злоупотреба“, “Лобиране и превенция по проблеми
на насилието над жени и деца“ и други. За преодоляване на синдрома „професионално прегаряне“, Екипът преминава периодично през групови и индивидуални супервизии. Организацията работи в пряка
връзка с Алианс за защита от домашното насилие, Национална комисия за борба с трафик на хора и
Европейското женско лоби за България.
Дейността на Кризисния център е финансово обезпечена със средства от държавния бюджет от
2006 г. Организацията привлича и допълващо финансиране за работата на Центъра, чрез разработване
на проекти. С подкрепата на Община Силистра се обезпечават подобряването на материалната база,
техническото функционирането на услугата и др.
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Материална база на Центъра е общинска собственост, предоставена за ползване от Община Силистра
за период от 10 години. Местоположението на сградата позволява удобни комуникации с всички квартали на град Силистра, държавните институции и общинските власти. В предоставения имот са обособени следните помещения: приемна стая; спални помещения – 3 броя (за всяко настанено лице/дете има
самостоятелно легло, гардероб, шкаф за лични вещи); кухня и трапезария (обзаведена с необходимото
за съхранение и приготвяне на храна и хранене оборудване, домакински електроуреди, съдове и прибори); дневна стая с обособени кътове за игра, четене, подготовка за училище, гледане на телевизия;
санитарни помещения (отделно за потребителите и за персонала); работен офис (обзаведено едно работно място с възможност за провеждане на срещи, консултации и др.).
Женско сдружение “Екатерина Карвелова“, работи съвместно и си сътрудничи с местни, регионални и
национални структури – Община Кайнарджа и Община Ситово (Договори за сътрудничество от 2013
година), Районен съд – Силистра (Договор за сътрудничество от 2012 година), Национална комисия за
борба с трафика на хора и др.
Партньорството с Община Силистра е ключово за подобряване качеството на услугата, за изграждане
на добра материална база, за контрол и мониторинг върху предоставянето на услугите. Ежемесечно
Общината извършва контрол и мониторинг върху дейността на Кризисния център, като при необходимост прави препоръки за оптимизиране на работата, разходването на средства и други. Управителят на
Кризисния център, е включен в Комисията за социално подпомагане и услуги към Общината, което дава
възможност за влияние върху местните социални политики. Нееднократно Общината е съдействала и
за осигуряването на необходимите мебели – легла, шкафове, бюра и др.
Сътрудничеството с полицията е оформено в споразумение за партньорство с Регионалната дирекция
на вътрешните работи Силистра през 2011 г. за подобряване и оптимизиране на съвместната работа по
проблемите на домашното насилие.
Много добро е партньорството с местните и регионални медии, в резултат на което организацията е
разпознаваема сред обществото и се е наложила като структура, работеща в областта на социалното
подпомагане и услуги.

Èçïúëíåíèå
Женско сдружение “Екатерина Каравелова“ работи по проблемите на жени и деца, жертва на домашно
насилие от 1997 г. През 2001 г. екипът успя да защити и реализира проект “Повярвай в себе си“ за изграждане на Консултативен център за жени, преживели домашно насилие. Това бе начало за натрупване на практически опит в предоставянето на психотерапевтична, юридическа, социална и медицинска
помощ на жени и техните деца, преживели домашно насилие. Последва финансиране по Програма ФАР
“АКСЕС“ на Европейската комисия за изграждане на Дом за временно настаняване на жени, преживели
насилие. Сградният фонд на площ от 150 кв.м., бе предоставен от Община Силистра за срок от 10 години.
След извършеното преустройство в сградата се постигна добра функционалност – обособиха се детски
кът, спално и кухненско помещение, сервизни възли и офис за служител на Центъра. През 2006 г. организацията сключи договор с Община Силистра като външен доставчик на услугата, след конкурсна процедура за предоставяне управлението на социалната услуга. Със Заповед на АСП през 2008 г. услугата
бе преобразувана в Център за временно настаняване, а след това и в Кризисен център. През 2012 г., на
Организацията се предоставиха за безвъзмездно ползване помещения на площ от 230 кв.м. като по този
начин беше въведен в експлоатация новият Кризисен център за лица и деца, пострадали от домашно
насилие и трафик на хора.
Принципи на работата в Кризисния център
= Предоставяне на незабавна и безусловна подкрепа, сигурност и безопасност.
= Изграждане на доверително и необвинително отношение с настанените потребители.
= Договорен модел на работа, базиращ се на доверие към човека и правото му да бъде информиран и отговорен за своя живот.
= Мултидисциплинарен подход, прилаган от екип от социални работници, лекари, психолози,
юристи, трудови посредници и др.
= Споделено информирано съгласие – потребителят разбира естеството на работата, която
предстои; причините, поради които се налага определена интервенция; резултатите, които се
очакват.
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= Толерантност към различията – уважение към културна, етническа, религиозна, социална и
друга идентичност на потребителят.
= Гарантиране на най–добрия интерес на детето за пълноценно развитие на потенциала на децата, съобразно техните потребности и възможности.

Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Преки ползватели са жертви на домашно насилие и трафик на хора от цялата страна. Специфични
целеви групи са:
= деца до 18 години, жертва на насилие или на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална
или трудова експлоатация;
= лица, жертви на насилие или на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова
експлоатация.
Непреки ползватели – всички заинтересовани страни, близки и роднини на клиентите, обществото
като цяло.
Заинтересовани страни – всички институции и организации, работещи по проблемите на домашното насилие и трафика на хора – АСП, РДСП, ДСП, ДАЗД, ОЗД, МВР, РДВР, РПУ, Община, Областна управа,
Училища, Национална комисия за борба с трафика на хора, Алианс за защита от домашно насилие и т.н.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
За постигане на по-голяма ефективност и целенасоченост на работата, услугите предоставяни в Kризисния център са разпределени в две насоки: кризисна интервенция и психо – социална подкрепа. Обособяването на тези звена цели да обезпечи, от една страна първоначалната работа в посока справяне
с кризата и преодоляването на първоначалния етап на шока, а от друга, работата с жертвата в по–дългосрочен план, като се надграждат и подкрепят възможностите за възстановяване от травмата. Кризисната интервенция, се фокусира върху актуалните проблеми, свързани с преодоляване на кризата, като
практиката показва, че нейната продължителност е от 1 до 6 седмици. При приемане на потребител в
криза, в зависимост от спецификата на случая се извършва комплекс от спешни мерки за осигуряване
на незабавно облекчаване на симптомите и подобряване факторите на средата. Това води до бързо
стабилизиране на емоционалното състояние на нуждаещото се лице. Психо-социалната подкрепа гарантира сигурността, предпазване от рецидив и преодоляване на кризата от травматичното събитие.
Тя включва комплекс от дейности, насочени към осигуряване на защита и задоволяване на базисни
потребности на потребителите, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни
ресурси, с оглед социалната интеграция на пострадалите. Директната работа с потребителите е ориентирана към възстановяване от травмата, осигуряване на социалната и правна защита и превенция на
насилието/ ретрафикирането, след прекратяване на престоя в кризисния център.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
От 2001 г. досега Организацията е споделяла практиката за съвместна работа с Община Силистра с други неправителствени организации на територията на страната, работещи в областта на социалното подпомагане и услуги.
За контакти:
Женско сдружение „Екатерина Каравелова“
Силистра 7500, ул. „Вапцаров“ 51, ет. 2
Тел/факс: +359 86 820 487
Е-mail: ceta@mail.bg
www.ekaravelova.net1.cc
Лице за контакт:
Христина Георгиева
Mob: +359 888 745 120
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Община Силистра
Ул. „Цар Симеон Велики“ 33
Тел.: +359 86 816 333
E-mail: mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg
Лице за контакт:
Мирослава Моллова
Mob: +359 878 425 620

Çàêðèâàíå íà Äîìà çà ìåäèêî-ñîöèàëíè ãðèæè çà äåöà
â Òåòåâåí, ÷ðåç ðàçâèâàíå è ïðèëàãàíå íà ïðåâàíòèâíè
è àëòåðíàòèâíè óñëóãè çà äåöà â ðèñê – ñäðóæåíèå „Åêâèëèáðèóì“
â ïàðòíüîðñòâî ñ „Íàäåæäà è äîìîâå çà äåöàòà“ è Îáùèíà Òåòåâåí

Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Община Тетевен и сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ в партньорство
с британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата“. През
подготвителната фаза на проекта септември – декември 2009 г., беше подписано
партньорско споразумение с Община Тетевен и бяха съгласувани целите на проекта
с Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и
Министерство на здравеопазването. Същинската част на проекта стартира януари
2010 г. като проектът приключи през декември 2011 г.
Община Тетевен е част от област Ловеч. Населението й е около 23 000 души и е разпределено в 13 населени места. В България годишно се изоставят над 2400 бебета, като независимо от усилията в процеса
на деинституционализация, входът към домовете за деца е все още широко отворен. Целта на сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ в партньорство с британската неправителствена организация
„Надежда и домове за децата“ и Община Тетевен е да демонстрира модел на закриване на дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 0-3 години и развиване на превантивни и алтернативни услуги
за деца и родители в риск. ДМСГД – Тетевен е първият закрит дом за деца от 0-3 години, като моделът
на сдружение „Еквилибриум“ и „Надежда и домове за децата“ е залегнал и в закриването на други осем
ДМСГД, по проекта на Министерство на здравеопазването „ПОСОКА: семейство“.

Öåëè
Закриване на ДМСГД и успоредно разкриване на алтернативни услуги и форми на грижа, чрез плавен
и добре управляван преход от специализирана институция към комплекс от социални услуги за деца и
семейства в общността, включващ подкрепа на семействата и алтернативни форми на грижа.
Специфични цели
= Затваряне на входа към ДМСГД, чрез обучения и подкрепа на ОЗД, МБАЛ и доставчици на социални услуги в Област Ловеч и съседни общини, от където традиционно се настаняват деца
в Тетевен.
= Провеждане на кампания по приемна грижа в Област Ловеч и съседни общини и подкрепа на
ОЗД за създаване на приемни семейства.
= Издирване и оценка на семействата на настанените деца и преход на всяко дете към семейна
грижа – реинтеграция, настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване.
= Оценка на съществуващите услуги в Тетевен, извеждане на потребността от нови, вкл. разработване на концепция за изграждане на ЦОП в преструктурираното пространство на сградата
на ДМСГД.
= Мониторинг и оценка на развитието и благосъстоянието на децата.
= Изграждане на местен капацитет за междуведомствен и мултидисциплинарен подход при
подкрепа на деца и семейства в риск, самостоятелно развиване на приемната грижа; гарантиране на качествено функциониране на новата услуга.
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Ðåñóðñè
Проектът разполагаше с бюджет от 100 000 евро от Великобритания, който можеше да се използва гъвкаво и според възникващи в хода на работа потребности. Центърът за обществена подкрепа беше позициониран в сградата на ДМСГД, която беше в добро общо състояние, с подходящ размер и на достъпно
място. От бюджета на Проекта беше направен ремонт на отоплителната система, преобразуване на част
от пространството за обособяване на звено „Спешен прием“, монтиране на нови кухненски шкафове
на три места, рампа за инвалидни колички. Част от новото оборудване беше осигурено по общинския
проект „Бъдещето на децата в наши ръце“.1 Друга част от обзавеждането и оборудването – офис мебели
и лек автомобил за мобилна социална работа, косачка за двора бяха осигурени като дарения от фирма
САНДВИК – България. На някои семейства, чийто основен проблем беше липсата на дом, бяха предоставени общински жилища.
За изпълнението на проекта се обедини експертния потенциал на „Еквилибриум“ /4 души/, на „Надежда
и домове за децата“ /2 души/ и бяха привлечени допълнителни сътрудници за по-ефективна комуникация и координация на дейностите в Тетевен (2 души) и София (един човек). „Еквилибриум“ предложи
солиден опит в българския контекст на предотвратяване на изоставянето на деца, подкрепа на семействата, реинтеграция на деца от институции, приемна грижа, управление на ЦОП. „Надежда и домове
за децата“ предоставиха своя модел за закриване на институции за деца, признат от УНИЦЕФ и СЗО за
най-добра международна практика.
Общинският проект „Бъдещето на децата в наши ръце“, финансира 100 дена обучение и супервизия на
персонала на ДМСГД и мултидисциплинарен екип за оценка на децата.
Важно е, да се подчертае сътрудничеството и всеотдайността на повечето отдели за закрила на детето,
както и специфичните знания и умения и голямата мотивация на ключови управляващи от местната и
централната власт, за придвижване на административни процедури и нормативни промени, изискващи
смели решения и поемане на отговорност.
Ликвидацията на ДМСГД е съчетана с разкриване на социална услуга, чрез пренасочване на средствата
и осигуряване на непрекъснатост подкрепата на децата и семействата в риск и на трудовия стаж на част
от персонала в ДМСГД -2/3 получават работа в ЦОП.

Èçïúëíåíèå
Проектът се реализира на територията на Област Ловеч и Община Червен бряг /Област Плевен/, от която бяха настанени много деца. Издирване и оценки на семейства са правени в Етрополе, Кнежа, Враца,
София, Пловдив. Проектът никога не е имал териториални ограничения, защото следвахме семействата.
Партнирахме си с общини, отдели за закрила на детето и доставчици на социални услуги, с МБАЛ, РЗИ и
РДСП Ловеч, с неформални и формални ромски лидери.
Първо беше подписано споразумението с Община Тетевен, което беше ключово в преговорите с МЗ и за
гласуване от Министерския съвет на официално закриването на ДМСГД и разкриването на ЦОП.
Оценка на децата и семействата,
В първата фаза на проекта са оценени настанените в ДМСГД деца – 32 на брой към началото на април
2010 – и техните семейства. Оценката на децата е изпълнена от мултидисциплинарния екип на общинския проект „Бъдещето на децата в наши ръце“. Оценката на семействата е направена съвместно със
специалистите от отделите за закрила на детето в Ловешка област и съседни общини, от които са настанените деца.
Оценката на децата включва: структура на семейството, вкл. семейни и социални взаимотношения;
здравен статус и потребности; оценка на развитието на детето и произтичащи нужди; препоръка за
извеждане в подходяща форма на семейна грижа, за допълнителна подкрепа за успешна адаптация в
семейството и за услуги, които да ползва детето след прехода към семейна грижа.

1. За съжаление съществуващото и подходящо за новата услуга обзавеждане и оборудване – собственост на МЗ – не
можа да бъде дарено на ЦОП поради ограничения в нормативната база и се наложи Община Тетевен да го откупи със
средства от държавно-делегирания бюджет, което затрудни стартирането на услугата.
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Оценката на семействата включва: структура на семейството; жилищни условия и какви подобрения са необходими; семейни и социални взаимоотношения и необходимите подкрепящи интервенции; образование и умения; икономика на домакинството и необходимите подкрепящи интервенции.
Оценката отнема от 4 до 6 седмици в зависимост от възможността да се установи и поддържа контакт
със семейството и от желанието на родителите да участват в процеса. Провеждането на оценката на
децата и семействата среща много трудности, тъй като повечето семейства живеят далеч от Тетевен или
просто не могат да бъдат открити на посочените от тях адреси. Някои родители са в чужбина, без възможност за установяване на връзка с тях или нарочно избягват контакт с отделите за закрила на детето.
Други проблеми са честата икономическа миграция, изключително нестабилни домакинства, живеещи
на ръба на оцеляването, без капацитет да се справят с извънредни ситуации.
Превенцията на изоставянето на новородени деца (януари 2010 – март 2011) включва консултативна
и финансова подкрепа, предоставяни съвместно с отделите за закрила на детето от Област Ловеч и
съседните общини, които досега са настанявали децата в ДМСГД – Тетевен. Работено е по 21 случая
на превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години, в които са осигурени хранителни продукти и
бебешки пособия, съдействие и финансиране при издаване на документи, транспортни разходи, строителни материали, дърва за отопление.
Проведено е обучение на отделите за закрила на детето, представители на регионалната здравна инспекция и на болниците от Област Ловеч относно философия на подпомагането, изграждане на партньорска мрежа по превенция, рискове от институционализацията на новородени деца и приемна грижа за новородени и деца до 3 г., като алтернатива на институционализацията им.
В периода на подготовка за реинтеграция е осигурен достъп до общинско жилище или квартира на
свободен наем, заплащане на режийни разходи, социален патронаж, здравни осигуровки, такси за издаване на лични документи и актове за раждане, транспорт до ДМСГД при посещенията на децата, храна,
адаптирани млека, дрехи, бебешки пособия и уреди за домакинството, дърва, покриване на неплатени
сметки, довели до изключване на електрозахранването.
За децата, които не могат да живеят в семейството си, беше направена кампания за приемна грижа. Обучени са 16 кандидати за професионални приемни семейства. В обученията в град Тетевен се включват и специалисти от отделите за закрила на детето от Област Ловеч и съседни общини, за повишаване на знанията и уменията си в тази област. След обученията, действащо приемно
семейство от Община Червен бряг разширява профила си и е готово да приема деца под 3 години.
Друго ново утвърдено семейство поема първото новородено дете в България, настанено в приемна грижа. В Община Тетевен са утвърдени 3 приемни семейства и едно от тях се грижи за бебе от
ДМСГД – Тетевен.
Практиката показа, че приемната грижа за новородени и деца до 3 година е възможна, но с повече
подкрепа при настаняване на дете – легло, количка, ваничка, дрехи, памперси, мляко и шишета, които
се предоставят по проекта и биха могли да се покриват от доставчици като Център за обществена подкрепа. В допълнение следва да се сподели, че проектът финансира и ваденето на пакета документи за
кандидат приемните семейства.
За децата от 0 до 3 години, които не могат да бъдат отглеждани в семейството си, трайна семейна алтернатива е осиновяването в страната. Важен елемент от проектната ни програма е да осигурим възможност за повишаване информираността на професионалистите, работещи в системата за закрила на
детето, чрез включването им в тематични тренинги и запознаването им с европейски и световни модели
на най-добри практики в предоставянето на грижи за детето в алтернативна семейна среда.
Заместването на резидентната грижа в ДМСГД – Тетевен с алтернативни социални услуги – Център за
обществена подкрепа, започна в подготвителния период октомври 2010 – март 2011 г. Услугата стартира
от 1 март 2011 г. Капацитетът е 80 случая на деца от 0 до 18 години, с екип от 25 души – социални работници, психолози, педагози, медицински сестри, рехабилитатор и детегледачки, предоставящ социални
услуги в следните основни звена: „Спешен прием“ за кризисно настаняване, с капацитет 6 деца; Център
по приемна грижа; Мобилно звено по превенция на изоставянето; Център за работа с деца с отклоняващо се поведение и в риск от отпадане от училище.
ЦОП – Тетевен предлага: индивидуална подкрепа от ключов социален работник; специализирани консултации с психолог, педагог, рехабилитатор; насочване и посредничество за установяване на контакти и придружаване до институции; практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието;
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социална подкрепа в дома на детето и семейството (мобилна социална работа); грижи, индивидуална
психологическа и социална работа, подкрепа за училище и занимания по интереси през деня за деца;
обучение и подкрепа за родители, приемни родители и осиновители.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
= 10 деца от ДМСГД, реинтегрирани в 8 биологични семейства;
= 2 деца от ДМСГД в дългосрочна приемна грижа;
= 20 деца от ДМСГД, осиновени от български семейства;
= 21 деца от 0 до 3 от Област Ловеч, подкрепени да останат в семействата си;
= Обучени 16 кандидати за приемни родители;
= Първите 3 приемни семейства в Област Ловеч, утвърдени в Тетевен; утвърдени 2 нови приемни семейства и разширяване на профила на действащо приемно семейство за грижа за деца
от 0 до 3 години в Община Червен Бряг;
= 1 новородено дете в Тетевен, настанено в приемно семейство;
= 30 обучени професионалисти от Област Ловеч и Община Червен бряг.

Ренета, майка на дете, настанено в дома за медико-социални грижи за деца:
„Един път направих грешка да си оставя децата. Втори път няма да я направя! Как да ви го кажа?
Децата са най-прекрасното нещо в живота.“

В един значително кратък период след реинтеграцията или настаняване в приемно семейство, всички
деца преодоляват дефицитите и догонват връстниците си по развитие.
Резултатите за деинституционализираните деца, недвусмислено показват предимствата на индивидуалната грижа в семейна среда. Неоценимата роля на привързването към значим грижещ се, дори и на
по-късна възраст, значението на обичта и физическата близост за цялостното развитие на децата – физическо, когнитивно, емоционално. Опитът по проекта доказва, че с навременна, комплексна и индивидуализирана подкрепа, част от семействата имат ресурс да се грижат за децата си и да посрещат адекватно базисните им потребности. За другите деца, приемната грижа и осиновяването са алтернативите,
чрез които държавата трябва да защити правото им да растат в семейна среда.
Услугата се управлява от общината. Като трудност, от наша гледна точка, е липса на информация от Общината към директора на ЦОП, относно разходването на средствата – колко е фонд работна заплата,
издръжката на сградата и какви средства остават за дейността. Това прави планирането много трудно.
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Заради социалната чувствителност на проекта, свързана с работни места, той не беше добре популяризиран в град Тетевен от Общината, и новата услуга трудно се прие и припозна от общността, което
доведе до по-дълъг период на доказване и утвърждаване.
Закриването на ДМСГД Тетевен, беше включено в изследователски проект „Какво ни казват закритите домове за деца“, посветен на изучаване на процесите на деинституционализация на
домовете в Могилино, Горна Козница и Тетевен. Докладът за Тетевен може да бъде намерен на
сайта на Ноу-Хау Центъра. Някои аспекти на проекта са препоръчани като моделни практики по
деинституционализация в обобщените препоръки към правителството.

Ó äîìà, à íå â Äîì – åäíà èñòîðèÿ ñ ùàñòëèâ êðàé
Андрей* е само на няколко дена, когато е преведен от родилно отделение в ДМСГД – Тетевен.
В добро здравословно състояние и без да осъзнава какво му се случва, той се присъединява към
останалите 31 обитатели на институцията.
Екипът се среща с Андрей, когато започва оценяването на децата през януари 2010 г. Установява се, че Отделът за закрила на детето го настанява по молба на майка му. Без възможност
да съчетава грижата за сина си с ролята на изкарващия прехраната на семейството, жената вярва, че институцията предоставя безопасна среда за нейното дете, докато тя работи
в чужбина. Оказва се, че деветгодишната сестра на Андрей, която живее с дядо си по майчина
линия, също е настанена в институция през първите 5 години от живота си и според семейството няма видими негативни ефекти от това. Това трудно може да се коментира, когато
семейството и конкретното дете настанено в институция не се познават, но многобройните
изследвания показват, че всички деца страдат от проблеми в развитието си, в резултат от
престоя в домове за деца в ранното си детство.
Дядото на Андрей често посещава внука си в ДМСГД и без съмнение се интересува от неговото
развитие. Но, първата ни среща с него е трудна. Той ни информира, че дъщеря му работи в Гърция и изпраща пари на семейството. Вярва, че за Андрей е по-добре да бъде в институцията
и че внучката му си е съвсем добре, въпреки прекараните 5 години в подобна институция. Той
споделя, че възнамеряват да удължат престоя на Андрей с още 6 месеца.
През следващите седмици социалният работник по проекта се среща редовно с дядото на Андрей и внимателно му обяснява какви законодателни промени са настъпили и че ДМСГД – Тетевен е в процес на закриване. Също така обяснява, че Андрей може да бъде вписан в регистъра
за осиновяване или да бъде настанен в приемно семейство, ако майка му не предприеме бързи
действия. В крайна сметка дядото на Андрей осъзнава сериозността на ситуацията и се обажда на дъщеря си.
Възможността да загубят Андрей изиграва катализираща роля в преосмислянето на дългосрочните планове за неговата грижа. Силно притеснена от възможността Андрей да бъде осиновен или настанен в приемно семейство, майката се завръща от Гърция и започва да работи
с екипа по проекта и с двата отдела за закрила на детето, имащи отношение към реинтеграцията на Андрей.
През юни 2010, когато Андрей е на 6 месеца, семейството му щастливо го посреща вкъщи, в добро здравословно състояние. Други роднини започват да подкрепят майката и да се грижат за
Андрей, когато тя трябва да отсъства, за да работи и печели пари за нуждите на семейството. Когато е в чужбина, близки родственици и дядото се грижат за двете деца.
Сега семейството е устроено и не се нуждаят повече от подкрепа. Ако в бъдеще се появят нови
обстоятелства, затрудняващи грижата за децата, те ще могат да се обърнат за практическа помощ и консултиране към квалифицирания персонал в новия Център за обществена подкрепа, изграден на мястото на ДМСГД – Тетевен.
* Имената са сменени с оглед запазване идентичността на децата и родителите.
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Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Ползватели на услугите са деца и семейства в риск от Община Тетевен,. а Звеното „Спешен прием“, мобилното звено по превенция на изоставянето и Центърът по приемна грижа имат областни функции
при липса на подобни услуги в съответната община на Област Ловеч. В тези случаи е необходимо направление от ОЗД по местоживеене, съгласувано с ОЗД, Община Тетевен.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
Изпълнението на проекта създаде модел за реформа на специализираните институции за деца от 0 до
3 години в България и предоставянето на грижа за деца в риск, базиран изцяло на комплекс от алтернативни услуги за подкрепа в семейството или отглеждане в семейна среда.
ДМСГД Тетевен, е първата по рода си институция в страната, която се преструктурира в социална услуга
от нов тип. Ликвидацията на ДМСГД е съчетана с разкриване на социална услуга с държавно делегиран бюджет, така че да не се получи вакум, както по отношение на подкрепата за деца и семействата в
риск, така и по отношение на пренаемане на част от персонала в новата услуга. Изпробвани са процедурите по ликвидация и пренасочване на бюджета на ДМСГД към новата социална услуга. Установена
е необходимостта от нормативни промени, които да осигурят по-добър синхрон и приемственост при
заместването на резидентната грижа с алтернативни социални услуги, за да се гарантира най-добрия
интерес на децата, както и ефективното и полезно използване на материалните ресурси на ликвидираната институция.

За контакти:
СНЦ „Еквилибриум“
Русе 7000
Ул. „Борисова“ 27, вх. А, ап. 8
Тел.: + 359 884 624 598
Е-mail: office@eq-bg.com
www.eq-bg.com
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Център за обществена
подкрепа – Тетевен
Тетевен, Област Ловеч
Ул. „Здравец“ 19
Тел.: + 359 882 430 918

„Надежда и домове за децата“ –
България
София 1504
Ул. „Янко Сакъзов“ 10, ет. 2, ап. 6
тел.: +359 2 444 45 87
office@hopeandhomesbg.com
www. hopeandhomesbg.com

Ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãàòà ‘’Èçñëóøâàíå è ðàçïèò íà äåöà,
ó÷àñòíèöè â ïðàâíè ïðîöåäóðè’’ îò Èíñòèòóò ïî ñîöèàëíè
äåéíîñòè è ïðàêòèêè â ïàðòíüîðñòâî ñ Îáùèíà Øóìåí
Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Разкриване на специализирано помещение за изслушване/разпит на деца в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен. Услугата е
резултат от споразумение между Община Шумен, ИСДП, Областна дирекция на МВР,
Районен и Окръжен съд, Районна и Окръжна прокуратура за осигуряване на условия за дружелюбна към детето практика на изслушване.
Според последното преброяване през 2011 година населението на Община Шумен е над 180 000 души,
което живее в 27 населени места. На територията на града е изграден и функционира Комплекс за социални услуги за деца и семейства, към който функционират услугите: Център за обществена подкрепа,
Център за деца на улицата, Спешен прием и Звено „Майка и бебе“. От 2006 година доставчик на услугите
в Комплекса е ИСДП, които развиват допълнително множество проекти в рамките на услугите, предоставяни и на общинско и на областно ниво. В хода на своята работа специалистите разбират важността
от това, децата да бъдат изслушвани по специален начин в съдебните и досъдебни производства, за да
се намали травмирането на детето в този процес. Именно затова неправителствената организация и
Община Шумен стартират съвместната си дейност по тази практика.

Öåëè
= Създаваане на практики за участие на деца в правни процедури, отговарящи на европейските
стандрати в тази област (Директива на ЕС 1212);
= Осигуряване на закрила и подкрепа на децата , участници в правни процедури, чрез щадящо
изслушване на деца жертви и/или свидетели на насилие и подготовката им за изслушване в
съда;
= И всичко това се случва на едно място, т.е. услугите идват при детето, а не то при тях;
= Намаляване на броя на изслушванията на децата в Община Шумен и региона;
= Въвеждане на изисквания за специална подготовка на провеждащите разпита, така че да се
минимизира риска от повторна виктимизация2 на детето.

Ðåñóðñè
Предоставянето на услугата не би било възможно, без съчетаване на социалните услуги като държавно
делегирана дейност и новите практики. Стаята за разпит е обзаведена и отговаря на стандари, които
да предразполагат детето. В стаята за наблюдение има огледало с едностранно отражение, т.н. венецианско огледало, което гарантира интересите на детето да не бъде конфронтирано с извършителя на
престъпление. Тя е оборудвана с видео аудио техника и дава възможност да се прави запис на разпита.
Благодарение на създадената мрежа на взаимодействие между различните институции, вече почти
всички деца жертви на насилие се изслушват от дознатели и магистрати в оборудваната „Специализирана стая за изслушване на деца“. Чрез въведените нови услуги е разширен обхватът на услугите в Центъра за обществена подкрепа с „Подготовка на дете за изслушване в съда“.
Подготовката на децата се осъществява от обучен екип – психолози и социални работници, които в продължение на две години непрекъснато повишават професионалната си компетентност посредством
специализираните обучение на експерти от ИСДП и чужди специалисти от партниращите организации.
2. Виктимизацията е процес на превръщане на отделен човек,групи, от хора или общество в реални или потенциални
жертви на отделни престъпления или на престъпността като цяло.
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Услугата се предоставя с направление от ОЗД. В екип работят – специалист от КСУДС, социален работник
от ОЗД и разследващ полицай, съдия и прокурор.
Освен случаите на „Психологическа подкрепа“, специализираната стая се използва и по случаите на
деца и семейства насочени да ползват услугата „Семейна медиация“. Предимно това са семейства с влошени семейни отношения или такива, които са в ситуация на развод. С подкрепата на социалните работници и психолози се гарантира най-добрия интерес на детето да общува и с двамата си родители в една
спокойна и сигурна обстановка.
Изграждането, оборудването и обучението на екипите през всичките години, се осъществи от допълнителни средства по проекти на ИСДП. За периода 2009 – 2012 година организацията е осигурила финансов принос в размер на 272 213 лв. за разширяване обхвата на услугите и обучение на специалистите.

Èçïúëíåíèå
ИСДП работи повече от пет години в посока промяна на практиката за изслушване на деца и привеждането й в съответствие с изискванията на международните правни актове, по които България е страна.
Целите на една такава практика са да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на
разследване и правораздаване и да се защитят неговите права и най-добър интерес, като в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се приложи
ефективно правосъдие.
Основната цел на проекта беше да се постигне промяна на практиката за изслушване на деца жертви на
насилие или свидетели на престъпления в България, така че да се осигури защита на правата на детето
и гарантиране на неговия най-добър интерес, и прилагане на ефективно правосъдие.
Непосредствени цели на проекта, които допринесоха за осъществяването на общата цел бяха:
= Да се постигне в целевите институции в България осъзнаване на проблема „Разпитване и изслушване на деца жертви на насилие или свидетели на престъпления“;
= Да се постигне разбиране сред целевите институции по отношение на условията и подхода
необходими при разпитването/изслушването на деца, за да се избегне в максимална степен
допълнителното травмиране на детето свидетел и да се гарантира защита на неговия най-добър интерес и права;
= Да се приемат от участващите институции в пилотните градове норми на поведение при разпитването/изслушването на деца, които да гарантират правата на децата и най-добрия им интерес. Тези норми да се прилагат във всекидневната практика;
= Да се създаде ефективна практика за разпитване/изслушване на деца в пилотните градове,
която да гарантира от една страна защита на най-добрия интерес на детето и неговите права,
и от друга страна получаване на пълна и точна информация от него за да се осъществи ефективно правосъдие.

Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Целевите групи на проекта бяха всички органи и институции имащи отношение към изслушването
на деца – Съд, Прокуратура, Следствие, Адвокатска колегия, Полиция, Детска педагогическа стая,
Общинска власт, МКБППМН, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Отдел „Закрила на
детето“.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
По отношение на повишаване на професионалния капацитет:
Бяха сформирани работни групи в пилотните градове, които имаха за цел да извършат анализ на съществуващата ситуация, анализ на конкретни случаи и в резултат да изработят проект за изменение
на Наказателно-процесуалния кодекс. В рамките на работните групи, беше изготвено предложение за
законодателни промени и предоставено на Министерство на правосъдието. Проектът за изменения в
НПК бе внесен и в Комисията по правни въпроси към НС на РБ.
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В рамките на проекта бяха организирани и семинари в 28-те областни града на България с участие на
съдии, прокурори, дознатели, социални работници – общо над 800 участници. В семинарите взеха участие експерти по изслушване на деца от ИСДП и правни експерти по международни стандарти и тяхното
прилагане в съдебната ни система. Семинарите имаха значение за стартиране на процеса на промяна
на нагласите и натрупаната рутина в досъдебното и съдебното производство. Срещите създадоха мотивация за промяна и интерес към проблема за ретравмирането на децата, участници в наказателен
процес.
По отношение на създаване на условия:
В рамките на проект „Чуй детето“, бяха оборудвани 3 стаи за изслушване на деца – в гр. Шумен и гр. Пазарджик – в сградите на Комплексите за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, и трета стая в гр.
София – в сградата на Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/.
Конкретни резултати сега:
= Създадена е практика на мултидисциплинарен и мултиинституционален подход в работата
с деца, участници в съдебни процедури. В екипа работят социални работници, разследващи
полицаи, съдии и прокурори.
= Повишени знания и умения на съдии, прокурори, разследващи полицаи и социални работници за разпознаване симптомите на децата жертви на насилие, методи за интервюиране на
дете, жертва на насилие, стандарти за разпит на дете и др.
= 75 деца жертва на сексуално и физическо насилие са подкрепени в различни услуги на Комплекса за последните три години.
= 40 деца са преминали през услуги свързани с предоставяне на щадящи процедури – подготовка, консултиране и изслушване.
= Обученият екип предоставя изнесени услуги за цяла Северна България – през 2012 година експерти от Шумен осъществиха подготовки на деца и участваха в изслушване в Левски и Стражица.
Устойчивостта на практиката се дължи именно на пратньорството между Община Шумен и ИСДП през
целия процес – от решението за изграждане и определяне на мястото, до последващото интегриране
на новите услуги в работата на КСУДС и
тяхното пердоставяне вече три години.

Снимка: Кметът на Община Шумен и
Председателя на Общинския съвет се
запознават с възможностите на специализираното помещение за разпит на
деца в Шумен, което гарантира спокойствие и сигурност на децата при даването на показания.

За контакти:
Институт по социални дейности и практики
София 1000, ул. „Княз Борис I“ №78, ет.2
тел.: +359 2 852 47 13; +359 2 953 31 47
e-mail: sapi@sapibg.org; sapi@abv.bg
www.sapibg.org
https://www.facebook.com/sapibg

Община Шумен
Шумен 9700
Бул. „Славянски“ № 17,
тел./факс: +359 54 800 400
e-mail: mayor@shumen.bg,
http://www.shumen.bg
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Ïðèëàãàíå íà èíòåãðèðàí ìîäåë çà ïîäêðåïà íà îòãëåæäàíåòî
íà äåöàòà â ñåìåéíà ñðåäà – Êëóá íà íåñòîïàíñêèòå îðãàíèçàöèè
â ïàðòíüîðñòâî ñ Îáùèíà Òúðãîâèùå
Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Развиване и прилагане на комплексен подход за превенция на настаняването в институция от сдружение „Клуб на нестопанските организации“ в партньорство с Община Търговище, проект „Подкрепа от общността за отглеждане на децата в семейна
среда“. Проектът се финансира от фондация „Лале“ и фондация „ОАК“ и се реализира
в периода януари 2010 година – декември 2011 година.
Населението на Община Търговище наброява над 60 000 души. Като цяло Област Търговище е с едни от
най-високите за страната показатели по безработица, а за общината тя варира между 10 и 13%. От тях
процентът на безработните роми е най-висок, както и броят на ромите с ниска образователна степен
и без квалификация, като тези показатели продължават да се влошават. Изброените негативни тенденции се отразяват изключително сериозно сред малцинствата и то сред най-бедните ромски семейства.
Клубът на нестопанските организации е една от активните граждански организации, която през годините работи успешно в подкрепа на най-нуждаещите се, а така също и за активизиране на местните
граждани по важни обществени въпроси, включително и по въпросите на социалното включване на
малцинствените общности. Идеята за проекта, по който бе създаден настоящият модел и съвместното
сътрудничество с общината идва от необходимостта да се помогне на най-бедните хора в ромската общност и да се намали броя на изоставените деца от тези общности.

Öåëè
Дългосрочна цел: въвеждане и утвърждаване на ефективни модели и практики за подкрепа на деца и
семейства от ромския етнос, чрез което да се намали броя на изоставените и неглижирани деца в Община Търговище.
Конкретни цели:
= Повишаване на родителския капацитет на семейства от рискови общности за полагане на подобри грижи за децата;
= Оказване на подкрепа на семейства, които имат трудности /материални, финансови и други/
при отглеждането на децата;
= Осигуряване достъп до специализирани медицински консултации;
= Превенция на нежелана бременност.

Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Моделът е ориентиран към семейства от ромската общност, в които има висок риск от изоставяне или
неглижиране на деца. Изборът на тази целева група е обоснован от много фактори, почиващи както на
статистически данни /броят на изоставените ромски деца е най-голям/, така и на анализа от дългогодишната работа на Клуб на нестопанските организации в тази общност. Изборът отговаря и на целите
на Областната и общински стратегии за социални услуги, в които деинституционализацията е изведена
като един от основните приоритети, а работата с уязвими общности, вкл. и ромската – като друг основен
приоритет. Моделът разширява допирните точки на семействата в риск с целия набор от социални услуги в общността. Той осигурява комплексна подкрепа, чрез обединяване ресурсите на всички заинтересовани страни /разширеното семейство, представители на съответната общност, местна власт, НПО,
институции/. Ключово значение за успеха на модела е участието на:
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= Представител на самата общност – в случая, социалният посредник за съответното населено
място. Макар и без специално образование, социалният посредник е носителят на най-пълната и достоверна информация за семейството и за неговия родителски капацитет. Задължителен елемент е посредника да бъде обучен как и кога да подкрепя, както и в кои случаи задължително да търси включването на специалист или член на екипа;
= Представител на разширеното семейство или на общностната среда, в която живее семейството – съседи, неформални лидери, хора с авторитет пред съответното семейство, с което
работим, кметовете на малките населении места. Те също трябва да бъдат обучени, вкл. и към
кого да се обърнат за допълнителна подкрепа.
Друг основен подход в модела е акцента върху капацитета на родителите, от които зависи благосъстоянието на децата. Ако родителският капацитет е недостатъчен, се приема, че застрашено е не едно или
друго тяхно дете, а всичките деца на това семейство. Анализират се факторите, които застрашават живота или препятстват добрата грижа към децата: жилищни условия, доходи, образование и квалификация,
здравословно състояние на родителите, подкрепа от близки и други. Изработва се план за действие, в
който се включват реалистични и конкретни дейности.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
В периода на прилагане на този модел /около 18 месеца/ от Клуба на нестопанските организации – Търговище са подкрепени над 60 семейства с по 3 и повече деца, в които е подобрена грижата за децата.
В резултат на този модел 3 деца не са изоставени в институции и растат при биологичните си родители; предотвратено е принудително настаняване в институции поради лоша грижа на 9 деца; 4 деца са
настанени в приемни семейства; за 15 деца е осигурена квалифицирана здравна грижа; за 20 деца е
осигурена допълнителна подготовка за училище /“лятно училище“ за деца на 6 и 7 години/; 20 семейства са получили материална подкрепа в най трудните зимни месеци под формата на храна, санитарни
материали, лекарства и памперси; подобрени са жилищните условия в домовете на 34 семейства от
целевата група; осигурено е включване във временни програми за заетост на 4 души. Обучени са 4
социални посредници от самата общност, както и други 20 представители на общността. Осигурена е
специализирана медицинска и юридическа подкрепа. Привлечени са допълнителни ресурси от 4 други
НПО /Фондация „Хабитат“ – безлихвени кредити; Български червен кръст и Фондация „Лале“ – храна, лекарства, памперси; Движение на българските майки, Ротари клуб и цялата Търговищка общност – дрехи,
играчки, колички и т.н./. За организацията на услугата работи екип от 4 души, включващ: ръководител,
социален работник, консултант и счетоводител.
Качествените промени, настъпили в целевата група в резултат на прилагането на модела са: взаимно
доверие, поемане на задачи, повишена отговорност, споделяне на отговорности.
Индиректни резултати от прилагането на модела:
= Участие на екипа в разработването на общински проект за изграждане на Общностен център
за работа с тази целева група и прилагане на елементи от настоящия модел;
= В резултат на интервенцията се наблюдава по-стриктно изпълнение на задълженията по закон
на съответните държавни институции;
= Наблюдава се и променено поведение на целевата група – семействата се обръщат към организацията преди да потърсят услугите на институции, защото знаят, че при нас ще получат
реална подкрепа.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
Основен критерий за ефективност е увеличаването на броя на семействата, които получават комплексна подкрпепа. Друг критерий е подобрената грижа за децата в семействата, с които екипът по проекта
работи. Моделът е и свързващо звено между различни услуги и тяхното обединяване в работата по
конкретния случай. За разлика от други социални услуги, които работят в много тесни законови рамки,
този модел дава възможност за гъвкава, креативна, съобразена с индивидуалността на всеки отделен
случай подкрепа.
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Друго предимство на модела е възможността за привличане на допълнителен материален и финансов ресурс, вкл. и чрез финансиращи програми, които осигуряват средства за изпълнение на някои
от планираните подкрепящи дейности – подкрепа за включване в образователната система, здравна
подкрепа.
Моделът може да бъде приложен от организации, които са ситуирани в общността и се ползват с авторитет в тази общност и пред институциите, както и да бъдат подкрепени от общинската администрация
и местната власт. За да бъде прилаган този модел по-ефективно, добре е той да бъде част от обща програма за подкрепа и развитие на общността.
Моделът се прилага при семейства, които по една или друг причина се намират в крайно рискова ситуация, в която всички други институционални механизми за подкрепа не работят.
Този модел може да стане основополагаща част на дейностите на общностните центрове, които ще бъдат изградени по проекта за социално включване на МТСП. В този център може да бъде базиран екипът
от ромски медиатори, които да осъществяват непосредствената връзка на услугите в него с рисковите
семейства.

Äðóãà èíôîðìàöèÿ
Хората, към които е ориентиран модела, са онези семейства от ромската общност, които, по различни
причини, са останали извън обсега, /или не са се повлияли до момента/ от действащите социални услуги. Във всяка общност, а най-вече в ромската, има една не голяма част семейства, при които грижата за
децата се свежда до голяма степен в грижа за физическото им оцеляване. Опитът по проекта показва,
че една от основните причини за изоставянето на децата е факта, че със семейството започва да се работи „пост фактум“ – т.е., когато вече е взето решение за изоставяне. Това пък от своя страна се случва,
защото системата за социална подкрепа не включва /поне не регламентирано/ ежедневна превантивна
работа „на терен“ – в махалата, в селото, на сметището – във всички компактни общности, в които са
съсредоточени семейства в риск.
Друга съществена причина за ниската ефективност на сега съществуваща превантивна работа е
„едностранната“ подкрепа, която се оказва на семейства, при които има риск от изоставяне и неглижиране на деца. Например, Центровете за обществена подкрепа работят за повишаване на родителския капацитет, социалните служби за осигуряване на минимален жизнен стандарт, училището –
за включване в образователната система и т.н. В повечето случаи всички тези структури работят поотделно, според своите си правила. И чак когато се стигне до „изоставяне“, или до прецедент, се правят
опити за обединяване на усилията, като в много случаи това по-скоро е обединяване на информацията
за случая, а не на ресурсите. На практика, съществуващите към момента форми на подкрепа, включително и институционалната, се оказват безрезултатни в по- голям процент от случаите.
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Ñëó÷àé îò ïðàêòèêàòà – êàêâî ïîìàãà íà åäíî ñåìåéñòâî
äà íå íàñòàíè äåòåòî ñè â èíñòèòóöèÿ?
Ани* живее с майка си и баща си и нейните по-големи братя и сестри. Майката Златка не е добра домакиня и не полага адекватни грижи за детето. При стартирането на проекта, бащата
Тодор, който е на 27 години, няма лична карта и не може да получава подкрепа от страна на
социалните служби. Семейството живее в една къща с майката на Тодор. В навечерието на зимния сезон семейството се озовава в стая без прозорци и врати, без печка и легла. Ситуацията е
изключително критична и ОЗД Търговище обмисля децата да бъдат настанени в институция.
Екипът на Клуб на нестопанските организации предприема следните мерки:
– Предоставят безлихвен заем, като с парите са закупени легло, печка, прозорец със стъкла и
врата. Заедно с бащата наемат съсед, който поставя дограмата и измазва външната стена;
– Провеждат разговор с личния лекар на трите деца, като осигуряват записването при личен
лекар и на най-голямото дете, което до този момент не е било записано;
– Включват семейството в групата, получаващи хранителни продукти и санитарни материали;
– Закупуват допълнително брашно за зимния сезон;
– Договарят със здравния медиатор към Общината всекидневно да посещава семейството и да
следи дали децата имат храна, дали е топло, ходят ли редовно на училище, а ако се разболеят
– да бъдат заведени на лекар;
– Почти ежеседмично член на екипа посещава селото, като заедно с това семейство, са наблюдавани, консултирани и подкрепяни и другите семейства от това село.
Всичко това направи възможно децата да останат при родителите си. През пролетта и лятото семейството намира допълнителна работа и успява да осигурява прехраната на децата.
* Имената са сменени с оглед запазване идентичността на децата и родителите.

За контакти:
Клуб на нестопанските организации – Търговище
Търговище 7700
Ул. „З0 януари“ № 1, ет.III
Невена Маджарова,
Председател на УС
Тел.: +359 6 016 34 25
E-mail: clubngo@clubngo.org

Община Търговище
Търговище 7700
Пл. „Свобода“ № 1,
Миглена Сотирова
Главен експерт „Социални дейности“
Тел.: +359 6 016 87 80
e-mail: obshtina@targovishte.bg
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Èíâåñòèöèÿ â áúäåùåòî – Ñîöèàëíî ïðåäïðèÿòèå „Ï÷åëà“
íà ñäðóæåíèå „Íîâ ïúò“ â ïàðòíüîðñòâî ñ Îáùèíà Õàéðåäèí
Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Социално предприятие „Пчела“. Мисията на предприятието е: създаване на възможности и условия на целевата група, с която работи сдружение “Нов път“ – хора от
малцинствата, дълготрайно безработни и хора с увреждания , да придобият трудови
навици и умения в областта на пчеларството, които ще им помогнат да реализират
собствен път за интегриране и социализиране в обществото и същевременно с приходите да се финансира социалната дейност на сдружение „Нов път“.
Община Хайредин е най-малката община, която се представя в този наръчник. Жителите на общината са
около 5800 души като населението живее в 6 населени места. Общината е разположена в Северозападна България, в Дунавската равнина. Безработицата в региона е голяма, а заетостта е предимно в селското стопанство. Проектът за създаване на Социално предприятие „Пчела“ е финансиран по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ и е реализиран в рамките на петнадесет месеца – от месец
март 2010 г. до месец май 2011 г. в партньорство с фондация „Институт Отворено общество“ – гр. София.
Хайредин има добри традиции в развитието на пчеларството, но производството е дребно и всеки от
пчеларите работи изолирано от другите. Това затруднява навлизането на новостите в пчеларството,
установяването на контакти и взаимодействие с някоя от съществуващите национални организации
на пчеларите. Тези факти, заедно с особеностите на района, перспективите пред този отрасъл, както и
опитът на председателя на организацията, дава основание на управителният съвет на сдружение “Нов
път“ да вземе решение за създаване на Социално предприятие „Пчела“.

Öåëè
В краткосрочен план инициативата предвиждаше създаване на Социално предприятие, ремонт на съществуваща сграда за работилница и помещения за пчеларите, закупуване на 50 бр. пчелни семейства
и кошери, както и необходимото оборудване за осъществяване на дейността.
В дългосрочен план след изпълнение на дейностите по проекта, Управителният съвет на сдружение
“Нов път“ избра варианта Социално предприятие „Пчела“ да стартира като стопанска дейност към дейността на сдружение “Нов път“, а в бъдеще да се развива като ЕООД на Сдружението. Нашия стремеж
е СП „Пчела“ да стане модел за развитието на пчеларството като професия в Област Враца, за хора от
малцинствата, дълготрайно безработни и хора с увреждания.
Предстоящите задачи пред предприятието са:
= Стабилизиране и утвърждаване на Социално предприятие “Пчела“.
= Социалното предприятие “Пчела“, да се превърне в модел за развитие на останалите подобни
организации на територията на Област Враца.
= Непрекъснато да подобряваме квалификацията на членовете на предприятието.
= По-нататъшно оборудване на работилницата с необходимите съоръжения за добив и преработка на пчелни продукти.
= Подпомагане дейността на сдружение „Нов път“, чрез разкриване на нови социални услуги.
Предизвикателствата, пред които е изправено СП „Пчела“ са свързани със:
= Формирането на култура в членовете на предприятието свързана със специфичните трудови
умения в областта на пчеларството.
= Търсене на пазари за реализиране на продукцията.
= Разширяване на асортиментната база на произвежданите продукти.
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= Изграждане на търговска и дистрибуторска мрежа.
Целта на проекта беше да допринесе за подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на уязвими групи от Община Хайредин, чрез изграждане на ново социално предприятие. Създаване на устойчив и гъвкав модел на ново социално предприятие за пряка и подкрепена заетост, придобиване и възстановяване на трудови навици и подкрепа в реална работна среда на лицата
от целевата група. Привличане на гражданското общество и повишаване на обществената информираност за възможностите на социалното предприемачество, чрез популяризиране на добри практики и
обучение на доставчици на социални услуги.

Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Целева група по проекта са жители на Община Хайредин – хора с трайни увреждания, лица от малцинствените етнически групи, дълготрайни безработни лица, обект на месечно социално подпомагане,
както и представителите на неправителствени организации.
За първи път в Община Хайредин се предлага модел за работа с целевата група, който планира и работи за развитие на активността и самостоятелността на лица от уязвимите групи. С изграждането на СП
„Пчела“ се предоставя възможност за пряка и подкрепена заетост, за придобиване и възстановяване
на трудови навици в реална работна среда, овладяване на нова професия, мотивиране за активно поведение на пазара на труда.
По проекта беше организирана и проведена работна срещата с пчелари от общината. На нея бяха обсъдени проблемите и възможностите за развитие на пчеларството в района, както и дискутирани въпросите за сдружаване и развитие на пчеларско дружество.
В дейността – обучение на доставчици на социални услуги, участваха представители на неправителствените организации от областта, представители на институциите и местната власт, на което се представи проучването на социалните услуги в Област Враца – анализ на състоянието и перспективи за
развитие на социалното предприемачество на територията на областта.
В дейността – Разработване на методология за проучване на пазара и обучение на екипа на сдружение
„Нов път“ за работа с методиката, се включи целият екип на сдружението, както и доброволци. Тази
дейност беше една от важните за устойчивостта на проекта и успешното функциониране на СП „Пчела“.
Всички участници в изпълнението на проекта участваха активно при вземането на решения, при обсъжданията и дискусиите, касаещи като цяло развитието на социалното предприемачество от една страна,
и развитието на пчеларството като бизнес и форма за препитание на хората без доходи или с ниски
доходи от Общината.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
С изпълнението на планираните дейности сме положили основите и сме стартирали дейността на ново
Социално предприятие „Пчела“. Изградени са предпоставките за успешното развитие на СП „Пчела“
през следващите години:
= оборудвана и обзаведена материална база;
= обучен персонал в областта на пчеларството;
= обучено ръководство в областта на маркетинга – разработена методика за проучване на пазара;
Разработеният модел на социално предприятие и разработените материали са широко популяризирани сред местните власти, НПО и други доставчици на социални услуги чрез изданията и рекламните
материали по проекта, чрез провеждането на активно медийно отразяване на изпълнението на проекта, чрез провеждането на информационни дни в четирите общини – Хайредин, Козлодуй, Криводол и
Мизия.
Моделът на социално предприятие, който е нов и непознат за региона, продължава да бъде популяризиран, както и постигнатите резултати, с оглед мотивиране и на други фирми и организации да предприемат стъпки за изграждане на различни модели на социални предприятия в четирите общини – Хайредин, Козлодуй, Криводол и Мизия.
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И след приключването на проекта, изграденото Социално предприятие „Пчела“ продължава да работи
и да предоставя новите за целевите групи социални услуги – пряка и подкрепена заетост, придобиване
и възстановяване на трудови навици, подкрепа в реална работна среда и др.
След приключване на проекта – през 2011-2012 година Социално предприятие „Пчела“ има разработена маркетингова стратегия и регистрирана собствена търговска марка. От тогава започва и развитието на подвижното пчеларство, чрез закупуване на необходимият инвентар за него.

Успешната работа на СП „Пчела“ е силен мотивиращ фактор за останалите доставчици на
социални услуги в региона да започнат да разкриват и други социални предприятия.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
Мисията на Социалното предприятие “Пчела“
е: „Създаване на възможности и условия на целевата група, с която работи сдружение “Нов
път“ – хора от малцинствата, дълготрайно безработни и хора с увреждания, да придобият
трудови навици и умения в областта на пчеларството, които ще им помогнат да реализират собствен
път за интегриране и социализиране в обществото и същевременно с приходите да се финансира социалната дейност на сдружение „Нов път“.
Социалното предприятие като понятие и правен субект е нещо сравнително ново и почти непознато
в България. Това е стопанската дейност, която се извършва от нестопанска организация със социална
мисия. Тази дейност се осъществява в подкрепа на мисията и целите на организацията, като същевременно допринася за получаване на финансова и не финансова подкрепа. Социалното предприятие подпомага да се върви от философията на “помощ“ към философия на “помощ за самопомощ“. Така хората
в трудоспособна възраст, от пасивен обект на социална помощ, ще станат активен субект на пазара на
труда. Социалното предприятие изисква съчетаване на социални и икономически цели, предприемаческа култура и социална ориентация.

За контакти:
Сдружение „Нов път“
с. Хайредин
Михайл Михайлов, Председател на УС,
моб.: +359 898 329 910
e-mail: new_road@abv.bg
Спаска Михайлова, Експерт
моб.: +359 896 782 469
e-mail: mihajlova_69@abv.bg
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Община Хайредин
с. Хайредин 3357
Ул. „Георги Димитров“ 135
Тел.: +359 91 66 22 09
e-mail: hayredin_ob@mail.bg
http://www.hayredin.com/

Èçãðàæäàíå íà Êðèçèñåí öåíòúð çà ïîäêðåïà íà äåöà
è æåíè, æåðòâè íà íàñèëèå è òðàôèê – Ñäðóæåíèå „Ñàìàðÿíè“
â ïàðòíüîðñòâî ñ Îáùèíà Ñòàðà Çàãîðà
Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Съвместно развиване на услуги в подкрепа на деца и жени, жертви на насилие и трафик (2004-2013 г.) от сдружение „Самаряни“ и Община Стара Загора.

Населението на Община Стара Загора е 157 831 души по данни от преброяването към 1 февруари 2011
година. 136 363 от тях живеят в града, като с това град Стара Загора се нарежда на 6-то място по население в страната. През последните години Община Стара Загора бележи с нарастващи темпове сериозно
икономическо развитие и изпреварва някои други градове в страната. Стара Загора е една от общините
с най-много институции на територията си – понастоящем 7 като общината е и пионер в развиването и
прилагането на много превантивни и алтернативни услуги за деца и семейства в риск. Създаването на
Кризисния център от Сдружение „Самаряни“ съвместно с Община Стара Загора е безспорен пример на
добро сътрудничество и подкрепа между община и граждански сектор в името на едни от най-уязвимите деца и родители.

Öåëè
= Осигуряване на временен подслон и закрила на пострадали от домашно насилие и/или от
трафик деца и жени, останали без подкрепа от близки хора;
= Осигуряване на професионална помощ на жените в тяхното овластяване, посредничество в
търсенето на работа и жилище или за избор за повишаването на тяхната квалификация;
= Организиране на 24-часова активна социална работа, включваща дейности за осигуряване
на храна и подслон за потребителите, задоволяване на индивидуалните потребности, осигуряването на здравни грижи, включване на детето в образователната система, психо-социална
и терапевтична работа, свързано с травмата от преживяното насилие, работа по мотивацията
за самостоятелен живот, предприемане на мерки спрямо извършителите на насилието – сезиране на полиция, съд, прокуратура и предявяване на искове за ограничаване и лишаване от
родителски права, др;
= Включване в терапевтични програми за възстановяване на жертвите.

Ðåñóðñè
Сдружение „Самаряни“ в гр. Стара Загора е една от водещите неправителствени организации в страната, предоставящи директно услуги на уязвими групи деца и семейства. Кризисният център „Самарянска
къща“ функционира от януари 2004 г. През него за период от 10 години са преминали близо 450 потребители – деца и жени, като близо 280 от тях са деца.
Кризисният център се помещава в специално закупена за целта сграда и прилежаща площ от 0,640 дка,
намиращи се в близост до гр. Стара Загора в малко населено място. Прилежащите зелени площи са с
обособени открити кътове за терапевтична работа, вкл. детски кът. Освен това в дворното място има
градина с плодни дръвчета. Помещенията на Кризисния център са оборудвани съобразно типа на предоставяните услуги и утвърдените стандарти. За изграждането и развиването на Центъра за период от
10 години са реализирани 12 проекта.
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Èçïúëíåíèå
Съществуването на Центъра през годините е било благодарение на реализираните проекти. Първите две години финансирането на услугата е осигурено от американската организация Children of
the World. Следващите три години (2006 – 2008) фондация „ОАК“ подкрепя финансово развиването на
услугата на територията на Община Стара Загора. Благодарение на тези две финансиращи организации, както и на два малки проекта, финансирани от Министерство на правосъдието, сдружение „Самаряни“ успява да развие Кризисния център и Приемната. През юли 2009 г. Общинският съвет – Стара
Загора взема единодушно решение на редовно свое заседание да разкрие услугата Кризисен център
като делегирана държавна дейност считано от януари 2010 г. За съжаление Центърът е една от 104-те
услуги, подадени от Общините към бюджет 2010 г., които са отказани да бъдат финансирани от държавният бюджет. Община Стара Загора откликва положително в сложната ситуация и осигурява 11 100 лв.
от специален фонд, който предотвратява закриването на Центъра. С подкрепата и разбирането на
Община Стара Загора гласът на Сдружението пред държавните институции е чут. Въпросът е разглеждан на заседание на Националния съвет за закрила на детето към ДАЗД, където представители на
Министерство на труда и социалната политика се ангажират с проблема. Така през април 2010 г. с
писмо от Агенция „Социално подпомагане“ се съобщава, че услугата Кризисен център е разкрита от
април 2010 г. и ще получи финансиране. Община Стара Загора проявява гъвкавост в решенията и
процедурите по отношение на делегирането на услугата, тъй като сградата е собственост на Сдружението и съществуват процедурни пречки тя да бъде разпозната като база за предоставяне на услугата с делегирано от държавата финансиране. Благодарение на адекватното и навременно отношение
и действия на Община Стара Загора, Центърът продължава да съществува и да посреща нуждите на
десетки деца и жени, пострадали от насилие и трафик всяка година.

Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Кризисният център е профилиран за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора. В него се предоставя кризисна интервенция, непосредствено след преживяно
насилие, както и специализирана терапевтична за пострадалите:
= деца от 0 до 18 години, станали жертва на домашно насилие, или на вътрешен и/или външен
трафик, с придружител;
= жени, станали жертва на домашно насилие, вътрешен и/или външен трафик.
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Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
Кризисният център функционира вече 10 години с подкрепата на Община Стара Загора, която разпозна услугата и я включи в Общинския си план за развитие на социалните услуги. Последните три
години услугата се финансира като държавно делегирана дейност, макар и в собствена сграда на
Сдружението.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
Успешната практика, развита от Сдружението увери местните власти в необходимостта от услугата и ги
накара да осигурят съдействие и предоставят подкрепа за осигуряване на устойчивост на постигнатите
резултати чрез делегирано финансиране.

За контакти:
Сдружение „Самаряни“
Стара Загора 6000
ул. „Патриарх Евтимий“ 57
тел./факс: +359 42 621 083
e-mail: dianadimova@samaritans.bg
web: www.samaritans.bg
facebook: www.facebook.com/samaritans.bg
Диана Димова, програмен директор

Община Стара Загора
Стара Загора 6000
Бул. „Цар Симеон Велики“ 107
Тел.: +359 42 614 614
Д-р Антония Тодорова
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Öåíòúð çà ïðèåìíà ãðèæà – ñäðóæåíèå „Ñúó÷àñòèå“
â ïàðòíüîðñòâî ñ Îáùèíà Âàðíà
Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Предоставяне на услугата „приемна грижа“ като делегирана дейност на Община Варна от сдружение „Съучастие“.
Варна е третият по големина град в България, който е разположен на българското Черноморие.
Населението на град Варна наброява над 330 000 души, което прави социалната политика неизменна част от общите политики на общината. Община Варна е пионер в развиването на много от
социалните услуги за деца и семейства в риск на територията на града, включително приемната
грижа. Сдружение „Съучастие“ развива и прилага услугата „приемна грижа“ в партньорство с Община Варна от октомври 2008 година до момента (наръчникът се публикува към месец юни 2013 г.).

Öåëè
Осигуряване на услугата „приемна грижа“ за деца изведени от институции и деца, чиито биологични
родители не могат да се грижат пълноценно за тях.
Услугата е предвидена да се развива с капацитет 30 бенефициента, съответстващ на броя на получени
направления от отдела „Закрила на детето“ за обучение и проучване на кандидат-приемни родители,
подкрепа на приемни семейства и на децата, настанени в тях.
Развитието на услугата е свързано с разбирането, че тя представлява:
= основен механизъм по пътя към трайното решаване на проблема на децата, лишени от родителски грижи;
= естествен начин, по който могат да бъдат задоволени основните потребности на деца, независимо от тяхната възраст, произход и особености, докато бъде наложена по-добра мярка за
тяхната закрила (реинтеграция, осиновяване);
= основно средство в процеса на деинституционализация на грижите за деца в България;
= шанс да се окаже подкрепа на биологичните семейства, които временно не могат да полагат
пълноценни грижи за децата си.

Ðåñóðñè
Екипът включва: един ръководител, двама социални работници, двама психолози. Екипът е подпомаган
доброволно от трима медиатори в общността, които участват в набирането и проучването на кандидатприемни семейства и подкрепят реинтеграцията на децата в биологичните семейства.
Средствата, които са били предоставени за изпълнението на услугата „приемна грижа“ за период от 4
години и седем месеца са 352 000 лв.
Средствата, които държава е отпуснала за заплати на подкрепените от доставчика приемни родители и
издръжка на приемните деца възлизат на 1 087 517 лв. Средствата, които държавата щеше да отпусне за
същите тези деца, ако през същия период те бяха отглеждани в специализирани институции, възлизат
на 2 183 000 лв. Следователно, за период от 4 години и седем месеца, предоставената услуга от сдружение „Съучастие“ е спестила на държавата 1 095 483 лв., като едновременно с това е осигурила индивидуална грижа за деца и е създала възможности за трайна деинституционализация, чрез подкрепа на
реинтеграция на приемните деца в биологичните семейства или осиновяване.
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Èçïúëíåíèå
В съответствие със стандартите за предоставяне на услугата „приемна грижа“ Центърът провежда комплексна и системна социална и психологическа работа с децата, ползващи услугата, кандидат-приемните семейства и приемните семейства.
Дейностите, които предоставя Центъра за приемна грижа са:
= Набиране, проучване и обучение на кандидат-приемни семейства;
= Проучване, диагностика и оценка на децата, определени от Отдел „Закрила на детето“ като
подходящи за настаняване в приемни семейства;
= Извеждане на деца от специализирани институции и настаняване в приемни семейства;
= Подкрепа на биологичните семейства в процеса на настаняване на децата им в приемни семейства;
= Подкрепа на приемните семейства в грижите за децата;
= Идентифициране на възможности за реинтеграция на децата в биологичните семейства;
= Подкрепа на биологичните семейства в процеса на реинтеграция на децата им;
= Подкрепа по време на процеса на осиновяване на децата, настанени в приемни семейства;
= Извеждане на децата от приемните семейства.
Всички дейности се изпълняват в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане“ (Отдел „Закрила
на детето“).

Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Целеви групи
Кандидат-приемни семейства, приемни семейства и децата, настанени в тях.
Участие на целевата група
Методологията на работа по предоставянето на услугата „приемна грижа“, изисква партньорското
участие на приемните семейства и децата, настанени в тях, (заедно с доставчика на услугата и другите специалисти) в процеса на вземане на решения, отнасящи се до детето. Голяма част от приемните
семейства са включени в процеса на провеждане на информационни кампании за популяризиране на
услугата „приемна грижа“. Няколко приемни семейства участват в процеса на обучение на кандидатприемните семейства и подпомагат работата на Сдружението по други проекти. Приемните родители
участват в процеса на реинтеграция и осиновяване на децата като подкрепят биологичните родители
и осиновителите.
Участие на местната общност
След първите успехи на Сдружението в предоставянето на услугата „приемна грижа“, професионалната
общност в града и медиите подкрепиха усилията на Организацията, в резултат на което Община Варна,
предложи на Сдружението да се сключи договор за изпълнение на общинска делегирана дейност. Граждани и организации в града разпознават Сдружението като доставчик на услугата и предлагат средства
(дрехи, храни, лекарства, услуги) за подпомагане на приемните семейства и децата, настанени в тях.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
В резултат на работата на Центъра за приемна грижа за 96 деца е осигурена услугата „приемна грижа“.
От тях, 51 деца вече са изведени от приемни семейства и са върнати в семействата на родителите им или
са осиновени. Това са близо 50% от всички случаи. Към момента Центърът работи по реинтеграцията на
18 деца и подготвя осиновяването на 10 деца. Около 80% от всички деца, настанени в приемните семей-
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ства, обслужвани от Центъра, при които е заложена цел осиновяване, са били осиновени. За страната
този процент е едва 20. В резултат на работа с детето и неговото биологично семейство, са разкрити
възможности и са реинтегрирани 5 пъти повече деца, отколкото предварително заложените от ОЗД намерения, отразени в индивидуалните планове на децата.
Средната продължителност на престоя на дете в приемна грижа е 1 г. и шест месеца. За едва 16% от
децата, услугата „приемна грижа“ е дългосрочна. За всички останали деца, услугата е краткосрочна, път
към намиране на трайно решение за всяко дете. Това превръща услугата „приемна грижа“ в краткосрочна мярка за закрила.

Ïîñòèæåíèÿ
Центърът извърши едни от първите в страната настанявания на бебета от родилен
дом директно в приемни семейства (без те
да бъдат настанявани в институция).
Специалистите от Центъра, създадоха специална методика за улесняване извеждането на децата от приемните семейства и
адаптирането им към техните бъдещи осиновители (включваща регулярно провеждане на скайп-срещи на децата с бъдещите
им осиновители от чужбина).
На основата на натрупания опит беше разработена методика, която развива досегашните стандарти за предоставянето на услугата „приемна грижа“ и утвърждава ефективен модел на работа, фокусиран върху интересите и правата на детето (по признанието на международния експерт по приемна грижа Сара Милан, която е изследовател в Университет „Брунел“ и ръководител
на пет екипа по приемна грижа в Лондон).
По предложение на Община Варна и Община Аксаково, Центърът е техен партньор в реализирането на
проекта „И аз имам семейство“ на АСП.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
В града и страната не е изпълнявана услугата „приемна грижа“ като делегирана общинска дейност. Единствено специализираното предоставяне на услугата от доставчик, подкрепен от общината и държавата,
може да гарантира бързо и устойчиво развитие на приемната грижа в България. Навсякъде в общините,
където има добре работещи НПО в сферата на услугите за деца, може да се делегира бюджет за управление и изпълнение на услугата „приемна грижа“. Екипът на Центъра е готов да подпомогне методически
всяка неправителствена организация, тръгнала по този път.

За контакти:
Сдружение „Съучастие“
Варна 9000
ж.к. Възраждане, бл.22, ап.91
Илиян Ризов, Председател на УС
Mob: +359 987 900 950
e-mail: ilriz@yahoo.com;
Ирина Тодорова, Kоординатор
e-mail: todorovairina@abv.bg;
Mob: +359 887 784 825
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Община Варна
Варна 9000
Бул. “Осми приморски полк“ № 43
Дирекция „Социални дейности
и здравно развитие“
http://www.varna.bg/

Ïðîãðàìà „Íà÷àëî íà ñàìîñòîÿòåëåí æèâîò“ –
SOS Äåòñêè ñåëèùà Áúëãàðèÿ â ïàðòíüîðñòâî
ñ Îáùèíà Âåëèêî Òúðíîâî è Ñòîëè÷íà îáùèíà
Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Програма „Начало на самостоятелен живот“ /ПНСЖ/, която се реализира в общините
София и Велико Търново от 2002 г.
Децата напускащи институции, се изправят пред редица проблеми свързани с интеграцията им в общността. Имено поради това SOS Детски селища България предпиремат инициативата за развитието на
програмата ПНСЖ в София и Велико Търново. Тук ще ви представим ситуацията във Велико Търново,
а за Община София ще получите информация в една от добрите практики по-надолу в Наръчника. Населението на град Велико Търново е над 68 000 души, а в общината е около 95 000. Към 2013 година
държавно делегираните услуги в общината са 28, като от тях 9 са делегирани на външни доставчици
на услуги. Съвместната работа между Община Велико Търново и SOS Детски селища започва още през
2002 г. със стартирането на първия младежки дом. Програмата „Начало на самостоятелен живот“ е
специално предназначена за младежите които напускат младежкия дом, навършвайки пълнолетие.

Öåëè
Програмата за грижа за юношите в SOS Младежкия дом цели да подкрепи юношите в получаване на
образование и професионална квалификация, които да им позволи да се реализират на пазара на труда; да формират навици и умения за самостоятелен живот и отговорност за собственото си бъдеще.
Различните форми на подкрепа за младежите, които напускат грижата на Сдружението, имат за цел да
насърчат и финансово да подкрепят старта на младите хора в живота и тяхното социално включване.
Конкретните цели и задачи на ПНСЖ са:
= да спомогне за формирането на самостоятелни личности, интегрирани в обществото и реализирали се на пазара на труда;
= да намали несигурността и страховете у младежите, породени от напускането на грижата;
= да улесни прехода от грижа към самостоятелност;
= да подкрепи младежа в първоначалния период на “проби и грешки“ и го подпомогне в намирането на трайно решение за работа и място за живеене;
= да улесни социалното включване на младежа;
= да предотврати рязкото и “грубо“ прекъсване на емоционалната връзка със SOS-грижата.
В Програмата „Начало на самостоятелен живот“ младежите получават психо-социална подкрепа и ползват следните социални услуги:
= консултиране по отношение на граждански права, достъп и взаимоотношения с различни
държавни институции;
= социално консултиране за намиране и започване на работа; трудово-правни консултации;
= консултиране и подкрепа за намиране място за живеене; наемни отношения; кандидатстване
за общинско жилище;
= консултиране за достъп до социални помощи; медицинско обслужване и подкрепа за повишаване на професионалната квалификация или преквалификация;

33

= консултиране при рисково поведение; житейски кризи; брачно и семейно консултиране; повишаване на родителски умения; семейно планиране;
= емоционална и финансова/материална подкрепа.

Ðåñóðñè
Отговорни за реализирането на програмата са екипите на SOS Младежките домове – два младежки
дома в гр. София и два младежки дома в гр.Велико Търново, във всеки младежки дом работи екип от 6
специалисти – ръководител, социален работник и възпитатели.
Всеки младеж има Координиращ възпитател, с който изгражда доверителна връзка. Координиращите
възпитатели на младежите имат задължението да поддържат връзка и контакт с тях по време на ПНСЖ
и да бъдат активната страна в този процес. Ръководителят на младежкия дом следи за поддържането
на редовни контакти с младежите. Директорите на Програма Детско селище отговарят в бюджета да
бъдат планирани разходи за поддържането на връзка и контакт с младежите от ПНСЖ.
Процесът на индивидуално планиране на развитието продължава и за младежите, включени в ПНСЖ.
Активното участие на младежа в този процес е част от условията за подпомагане по ПНСЖ. Влизайки в
ПНСЖ всеки младеж се задължава да поддържа регулярна връзка с координиращия си възпитател, да
обсъжда и консултира бъдещите си житейски планове с него. Отказът от страна на младежа за подобно
сътрудничество е основание за прекратяване на финансовата подкрепа и напускане на ПНСЖ. Всеки
един младеж има право да напусне ПНСЖ по собствено желание.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
= 149 младежи отгледани в SOS грижа;
= 40 реинтегрирани в биологичната
си среда – семейство, разширено семейство;
= 109 интегрирани в социалната среда.
От тях: 122 работят, 20 студенти във ВУЗ и 7
майки, които са в майчинство и се грижат за
своите деца.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
Програмата Начало на самостоятелен живот е фаза от систематизираната и структурирана форма на
грижа за отглеждане и възпитание на деца в българските SOS-детски селища в периода след завършване на средното им образование. Основната цел на Програмата е младежите безболезнено и постепенно
да поемат изцяло отговорността за собствения си живот, като от страна на Сдружението им се предлага
възможност за финансова и морална подкрепа. Финансовата подкрепа на Дружеството на този етап
основно се изразява в помощ на младежа за устройване с място за живеене, като важна предпоставка
за самостоятелен и независим живот. Поради високото ниво на безработица в страната и недостатъчната помощ при безработица от страна на държавата /размерът на тази помощ поставя под въпрос
физическото оцеляване на безработния/ продължава и през този етап подкрепата от страна на Сдружението за професионалната реализация на младежите.

За контакти:
Сдружение SOS Детски селища
България
София 1618
Ул. „Паскал Тодоров“ 8А
Тел.: +359 2 818 49 40
факс +359 2 818 49 30
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Община Велико Търново
Велико Търново 5000
Площад „Майка България“ 2
Тел.: +359 62 619 203

Столична община
Дирекция „Социални дейности“
София 1000
Бул. „Мария Луиза“ 88, ет. 5
Тел.: +359 2 803 59 09

Ñúçäàâàíå íà óñëóãà „Öåíòúð çà ðàçâèòèå íà îáùíîñòòà“
â òðàäèöèîííè è ìàðãèíàëèçèðàíè ðîìñêè îáùíîñòè –
Öåíòúð çà ìåæäóåòíè÷åñêè äèàëîã è òîëåðàíòíîñò „Àìàëèïå“
â ïàðòíüîðñòâî ñ Îáùèíà Ïåùåðà, Îáùèíà Íîâè Ïàçàð,
Îáùèíà Êàìåíî, Îáùèíà Åòðîïîëå, Îáùèíà Áÿëà Ñëàòèíà,
Îáùèíà Ïàâëèêåíè è Îáùèíà Âåëèêî Òúðíîâî

Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Услугата се създава в рамките на двугодишен проект, реализиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Лига про Европа – Румъния и АРСИС –
Гърция с подкрепата на Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия
в рамките на програмата “Дафне“. Изпълнява се в България, Румъния и Гърция от
февруари 2011г. до януари 2013 г.

Öåëè
Овластяване и повишаване капацитета на общността и развитие на възможности за социална реализация (със специален фокус върху младите хора и жените от ромската общност).
Насърчаване на теренната работа на местно ниво, за разработване на неформални механизми за общностна подкрепа, чрез изграждане на сътрудничество със съществуващите институции на местно ниво.
Повишаване на капацитета на местни активисти и утвърждаване на позицията „Модератор в ромската
общност“.

Ðåñóðñè
За изграждане на центровете за развитие на общността общините Пещера, Етрополе, Бяла Слатина,
Камено, Нови пазар и Павликени, предоставиха помещения – общинска собственост и подпомогнаха
ремонтните дейности в помещенията. Оборудването на центровете – технически средства за работа,
издръжка на офиса /ток, вода, интернет/, както и заплатите на модераторите са от бюджета на Проекта.
Изградените партньорства между „Амалипе“, местни НПО и местните власти, осигуряват подкрепа на
общностните модератори. Обученията на модераторите изцяло се извършват от екипа на „Амалипе“,
но в ежедневната си работа сред местната общност, модераторите работят в тясно сътрудничество с
различни специалисти от структурите на общините – Отдел „Образование“, Отдел „Социални дейности
и здравеопазване“, и др.
Общините подкрепиха реализирането на голяма част от дейностите и с финансови средства за осигуряване на транспорт, закупуване на награди за участниците и др.

Èçïúëíåíèå
Създадени са 7 центъра за развитие на общността в общините Пещера, Нови Пазар, Камено, Етрополе,
Бяла Слатина, Павликени и Велико Търново. Организирането и координирането на дейността на всеки
център се осъществява от общностен модератор. Във всеки център, понастоящем, работят двама общностни модератора, като е идентифицирана потребността броят им да нарастне до четири. Центровете
функционират на общинско ниво, като покриват населените места в съответната община. Към центровете функционират местни клубове за развитие на общността, които се формират в селата с по-компактно ромско население.
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Общностните модератори, които са назначени по проекта, са хора със средно образование. След започване на работа по проекта преминават различни обучения /работа в екип, лидерски умения, преодоляване на конфликти, работа с медии и с местна общност, умения за слушане, за работа на терен и
др. /. Една година след стартирането на дейностите на центровете 4-ма от модераторите са студенти в
различни специалности, а 20 младежи са продължили образованието си във ВУЗ.
На база на ежедневната си работа сред местната общност, модераторите индентифицират потребностите на местната общност, изготвят конкретни дейности за тяхното удовлетворяване в партньорство
със съответните общини. Провеждат се ежемесечни срещи между модераторите и представители на
общинската администрация и се обсъждат и набелязват съответни интервенции.
Ключови дейности
Провеждане на обучения на модераторите в общността: първоначално обучение и допълнителни обучения, размяна на посещения по места, наблюдение и подкрепа на модераторите и дейностите от местни ромски НПО.
Осъществяване работа на терен – откриване на случаи, работа по „първична интервенция“, установяване на първоначален контакт, улесняване и посредничество в процеса на комуникация между местната
общност и хората, работещи в институциите.
Картографиране и индентифициране на рисковете за членовете на общността и разработватване съответните дейности за превенция.
Съдействие на учителите и ръководството на училища за привличане и задържане на децата в училище,
вкл. за изпълнение на училищни програми за превенция на отпадането /родителски клуб, училищно
настоятелство, училищен съвет/.
Организиране на групи по интереси и провеждане на дискусии и беседи за повишаване на мотивацията за учене и обучение, превенция на ранните бракове, отговорно родителство, здравно образование,
личната хигиена вкл. съвместно с представители на образователните, социалните и здравните институции и други.
Организиране на културни събития и отбелязване на традиционни празници.
Организиране на граждански дискусии по наболели въпроси на местната общност в областта на здравеопазване, образование, социална сфера, трудова заетост, инфраструктура и др.

Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
= Деца, младежи и жени, изложени на риск от маргинализирани и традиционни групи на ромската общност в България;
= Ромски семейства от маргинализирани и традиционни групи на ромската общност: обхванати
са не само хората, изложени на риск, но и всички семейства в изолация и/или традиционни
групи на ромската общност;
= Социални работници, учители и други служители;
= Модераторите в ромска общност: в рамките на проекта бяха назначени 12 човека;
= Местни ромски лидери и активисти на НПО;
= Националните органи и длъжностни лица от ключови институции, отговорни за превенция на
социалното изключване и интегрирането на ромската общност.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
= Върнати деца в училище – 54 деца, сред които дете на 12 години, което досега никога не е посещавало училище, както и 18 годишен младеж, отпаднал преди години от училище, поради
здравословни причини;
= Записани 90 деца в детски градини, вкл. 60 деца в подготвителна група;
= Предотвратено изоставяне на 4 деца в социални институции;
= Успешно разрешени 8 случая на ранни бракове и младите хора отново са върнати в училище;
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= 12 младежи от общините,
където има създадени Центрове за развитие на общността, продължават своето образование във ВУЗ;
= 10 случая на насочване към
социалните служби за отпускане на средства за лечение;
= Над 600 деца преминали
обучения за повишаване на
здравната култура;
= Проведени 30 дискусии с
местната общност на тема
«Ранни бракове»;
= Проведени 40 дискусии с
деца, младежи и техните
родители на тема «Превенция на отпадане от училище»;
= Проведени 20 беседи с местната общност за повишаване на гражданското съзнание и запознаване с осигурителни, трудови и здравни права;
= Проведени са 6 обучения на местни активисти и доброволци;
= Проведени 8 обучения на общностни модератори за повиване на уменията за работа в общността;
= Създадени младежки и спортни клубове, творчески ателиета към центровете, местни групи за
подкрепа, 10 компютърни клуба;
= Активизиране на родителите и създаване на родителски клубове;
= Участие на общностните модератори в сесии на Общинските съвети.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
Само на базата на добро познаване на конкретиката на отделното населено място, може да се планират
дейности, които да са релевантни на нуждите на местната общност. По този начин се печели и доверието на местните жители, а това е гарант че само тогава те ще се почувстват съпричастни към дейността
на услугата. Когато работим за развитие на местната общност, трябва да се работи с хората, те да са
активна страна в процеса на промяна и в процесите на вземане на решение. Услугите да работят с потребителя, а не за потребителя.

За контакти:
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
Велико Търново 5000
Ул. „Самуил“ № 4, ет.1, ап.16, п.к. 113
е-mail: center_amalipe@yahoo.com
www.amalipe.com
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Ñúçäàâàíå íà ñïåöèàëèçèðàí Öåíòúð ïî ïðèåìíà ãðèæà –
ôîíäàöèÿ „Çà íàøèòå äåöà“ â ïàðòíüîðñòâî
ñúñ Ñòîëè÷íà îáùèíà
Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Столична община и фондация „За Нашите Деца“ обединиха свои ресурси за изграждане на общ специализиран център по приемна грижа. Инициативата се реализира
с подкрепата на Агенцията за социално подпомагане.

Öåëè
Развитие на приемната грижа в столицата, за да се осигури семейна
грижа за деца, разделени от своите
родители.

Ðåñóðñè
В рамките на проект „Положителна алтернатива за деца, лишени от
родителски грижи“ фондация „За
Нашите Деца“ осигурява екип от
социални работници и мултидисциплинарен екип за предоставяне на специализирани услуги към
приемните семейства и настанените в тях деца – психолог, семеен терапевт, рехабилитатор, лекари.
Проектът осигурява супервизия и обучения за развитие на екипа. Проектът осигурява също управлението и развитието на центъра по най-съвременни европейски модели в областта на доставката на
услуги за деца. Осигурен е офис за работа на центъра. CoreAssets са световен лидер в реализирането на
приемна грижа. Те подкрепят проекта чрез инвестиране в капацитета на фондация „За Нашите Деца“ за
развитие на приемната грижа, участие в стратегическото управление на проекта, финансова подкрепа
на проекта, консултация в процесите на работа, промотиране на дейността сред всички заинтересовани страни. Каргил осигуряват финансиране на проекта и участват в различни инициативи с приемни
деца и семейства за промотиране на практиката пред държавните власти и общността.
Ресурсите, които имат решаваща роля за постигане на положителен ефект върху децата и семействата
са следните:
= наличие на сериозен финансов ресурс за подкрепа на инициативата чрез привличане на външен донор;
= предоставяне на ноу-хау за развитие на услугите от световен лидер в приемната грижа;
= желание от страна на Столична община да поощри развитието на приемната грижа в столицата чрез възлагане на доставката на услугата към НПО.

Èçïúëíåíèå
Проектът създава условия за градене на капацитета на екипите на фондация „За Нашите Деца“ и Столична община за развитие на услугата приемна грижа. Част от дейностите са насочени към приемане
на ноу-хау и неговото адаптиране в българската практика. Въведени са иновативни практики в целия
процес на приемната грижа. Развитието на капацитета ни в областта на приемната грижа позволи специализация на екипите и приемните семейства. Това гарантира по-адекватно посрещане на нуждите на
общността от настаняване на деца. В създадения по проекта Център по приемна грижа, семействата се
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професионализират. Така те поемат грижа за повече от едно дете, специализират се семейства за грижа
за деца с увреждания, както и за новородени. В центъра се подготвят семейства за приемане на кризисни и спешни настанявания на деца.
От 2011 г. във Фондацията се въвеждат стандартите за най-добра практика на приемната грижа на
Core Assets. Това са базисни стандарти, които надграждат законодателството по приемна грижа в България и ни дават възможност за организиране на системите за работа по приемна грижа, с ясен фокус на
ниво дете/младеж, кандидат и приемно семейство, персонал. Стандартите за качество, с които работят
експертите на центъра бяха приети и утвърдени от Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане. Те допринасят за сигурността и развитието на приемните деца и същевременно осигуряват развитие на приемните семейства и екипа по приемна грижа. Стандартите са:
= Стандарт 1: Осигуряване на безопасността на децата /младежите.
= Стандарт 2: Осигуряване на добро здравословно състояние и благополучие.
= Стандарт 3: Подкрепа за развитие и реализиране на потенциала.
= Стандарт 4: Насърчаване на принадлежността и роднинските връзки.
= Стандарт 5: Насърчаване на културните традиции и собствената идентичност.
= Стандарт 6: Насърчаване на усвояването на житейски умения.
= Стандарт 7: Насърчаване на участието на децата.
Всеки стандарт казва какво да очаква настаненото дете, какво следва да направи приемното семейство
и как фондацията да ги подкрепи.
Екипното родителстване е патентован от Core Assets модел в приемната грижа. Той се основава на
парадигмата, че не настаненото дете е клиент на терапията, а настаняването. Това включва приемното
семейство и прекия служител на доставчика на приемна грижа, на настанителния орган, на здравната
система, на училището, и всеки друг, който има отношение към конкретното дете, включително и биологичното семейство /в случай, че планът е да се поддържа контакт между детето и него/.
Моделът се основава на две групи теории и подходи – привързаността и системните теории. Той дава
възможност на всички замесени в настаняването да рефлектират върху своята функция и да развиват
отношенията си /природни и делови/, така че да се намалява напрежението на нивото на пряката грижа
за детето и да се гарантира неговото развитие, чрез развитие на системите около него.
Процесът на специализация на екипа ни в приемната грижа, води до постоянно допълване на подкрепата към приемните семейства и настанените в тях деца. Пакетът от услуги към приемните семейства, с които работи фондация „За Нашите Деца“ включва следните услуги:
= Пълно посредничество на всички отношения на приемното семейство със службите – ОЗД и
други, свързани с настанените деца институции;
= Набиране на необходимата информация за детето/децата, които ще бъдат настанявани в семейството;
= Обучение – преди и след одобрението по утвърдена във фондацията обучителна програма;
= Групи за подкрепа;
= Терапевтични услуги;
= Включване в събития с други семейства и приемни/биологични деца;
= Предоставяне на материална подкрепа за отлеждане на детето: пакети за новородени и храна за новородени; пакети за настаняване на дете според индивидуалните нужди; необходимо
оборудване за отглеждане на детето, включително технически средства ако се отглежда дете
с увреждания, които не могат да се предоставят от други институции.
Прилагането на стандартите се проследява седмично и месечно и включва супервизия на семейството.
Допълнителната подкрепа за постигане на стандартите включва:
= 24 часови услуги за критични инциденти и кризи в семейството;
= допълнителна на предоставяната от ОЗД /ДСП/ община, финансова подкрепа към семействата
за посрещане на определени стандарти за грижа;
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= заместваща грижа;
= включване на децата в подходящи форми на дневна или почасова грижа/заетост за развлечение и хобита.

Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Основните бенефициенти на проекта са деца с поведенчески проблеми, които имат нужда от приемна
грижа; деца в институции и изоставени деца в родилни отделения; деца с увреждания; приемни семейства. Преки бенефициенти са също и всички останали участници в инициативата – специализираният
екип по приемна грижа, както и екипите на фондацията, общината и АСП, ангажирани с управление на
инициативата и услугите.
Децата и семействата са активни участници в целия процес на приемната грижа. Семействата участват
в договарянето на услугите и стандарта на грижа за децата и необходимата им подкрепа за това. Децата,
в зависимост от възрастта си, участват във вземане на решения по отношение на грижата за тях. Насърчава се и се подкрепя активното участие на деца, младежи и семейства в разнообразни форуми, където
те изграждат контакти и развиват мрежи за подкрепа. По този начин децата, младежите и семействата
влияят върху формирането на политиките за развитие на услугите по приемна грижа както във фондация „За Нашите Деца“, така и на национално ниво.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
Тази инициатива даде значим тласък в разрастването на приемната грижа за деца в нужда в Столична
община. Същевременно проектът гарантира изграждане на нов тип отношения с приемните семейства,
основани на договаряне, развитие и професионализация. Инициативата допринесе пряко за развитие
на уменията за управление на услугите и процеса по приемна грижа. Инициативата повлия също и върху усилията на държавните институции, местните власти и доставчиците на услуги за синхронизиране
на процесите в социалната система в работа с биологични, приемни и осиновителни семейства, когато
за детето се налагат премествания.
Представеното сътрудничество показва подход за обединяване на усилията на община и гражданска организация с цел постигане на максимален ефект върху общността в условията на ограничени ресурси.
Създаденият в рамките на тази инициатива специализиран Център по приемна грижа, развива пълен
набор от услуги по набиране и подкрепа на приемни семейства и осигурява постоянен обем от 45 висококачествени приемни настанявания.

Ñëó÷àé îò ïðàêòèêàòà íà ñïåøíî êðèçèñíî íàñòàíÿâàíå íà áåáå â
ïðèåìíî ñåìåéñòâî:
Спешните настанявания на малки деца в риск в приемни семейства са обичайна практика за
екипа на Центъра по приемна грижа към фондация „За Нашите Деца“. Катя е само на годинка и 10
месеца. Майка й не може да полага адекватни грижи за нея, тъй като е зависима от алкохола. Тя
отглежда Катя* сама. Има и друго по-голямо дете, което вече е приютено от роднини, поради
неспособността й да се справи. Роднинското семейство обаче не е готово да поеме грижата и
за Катя, затова се налага за нея да се потърси приемно семейство. Приемната майка Лидия има
само един ден да вземе решение да приеме малката Катя в дома си. Но на нея не й трябва време
за размисъл – отдавна е заявила готовността си да поема грижата за бебета, които не могат
да останат с родното си семейство. Когато донасят Катя в дома й, детето е плахо, видимо
по-слабо за възрастта си, с реакции, които разкриват, че често е било оставяно без родителски надзор. Приемната майка и нейният социален работник още на същия ден водят Катя на
преглед при педиатър, за да разберат какво е здравословното й състояние. Лекарят дава ценни
насоки за грижите и храненето на детето. От Центъра по приемна грижа Лидия получава дрешки и памперси за бебето – всичко се развива така бързо, че тя не е имала време да се подготви
за пристигането на малката Катя, която идва без никакви лични вещи.
* Имената на децата и техните родители са сменени с оглед запазване на тяхната идентичност.

40

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
Тази инициатива показа възможност за намиране на ефективни решения в условията на труден контекст. Това още веднъж доказва, че с професионален подход и партниране в търсене на решения могат
да се постигат нетрадиционни и изключително ефективни практики. Вярваме, че добрите решения са в
ръцете на тези, които ги търсят и работят за тяхното постигане. В рамките на тази инициатива фондация
„За Нашите Деца“ и Столична община показаха, че това е възможно.

Äðóãà èíôîðìàöèÿ
Важно е да се подчертае ролята на АСП за развитие на инициативата. Сътрудничеството и подкрепата, които бяха оказани в лицето на управленския екип на проект „И аз имам семейство“, Регионална
дирекция за социално подпомагане – София и отделите за закрила на детето в Столична община са
важен фактор за реализиране на проекта. Всички те допринесоха значително за успешността на тази
инициатива.

За контакти:
Фондация „За Нашите Деца“
София 1766, България
Младост 4,
ул. „Бизнес Парк София“ 1
Сграда 13B, ет. 2
тел./факс: +359 2 980 70 58;
+359 2 988 82 45
e-mail: office@detebg.org

Център по приемна грижа
София1000
ул. „Александър Жендов“ 1,
вх.1, ет. 1, ап. 28.
тел.: +359 2 975 40 25
e-mail: foster.center@detebg.org

Столична община
София 1000
ул. „Московска“ No 33
Дирекция „Социални дейности“
бул. „Кн. Мария Луиза“ 88, ет. 5
sotsialni.deinosti@sofia.bg
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Ðàííà èíòåðâåíöèÿ çà ïðåäîòâðàòÿâàíå èçîñòàâÿíåòî
íà äåöà ñ óâðåæäàíèÿ – ôîíäàöèÿ „Êàðèí äîì“
â ïàðòíüîðñòâî ñ Îáùèíà Âàðíà
Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
Проект „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ на Община Варна и фондация Карин Дом.
Варна е третият по големина град в страната, заемащ площ от 205 кв. км. Разположението на града по
северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от
най-известните курортни центрове в Европа и най-големия в черноморския регион. Община Варна разработва ежегодни социални програми, които са неразделна част от Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги 2011 – 2015 г., и целят да гарантират прилагането на държавните политики на
местно ниво. В съответствие с националните и европейски приоритети в социалното развитие се обръща сериозно внимание на социалното включване, усилено се разработват инициативи и внедряват
нови социални услуги, които са насочени към уязвими групи, деца и семейства в риск. „Карин дом“ е
създаден от Иван Станчов през 1994 година и опитът на фондацията е пример и вдъхновение за много
организации в България.

Öåëè
= Да подкрепи семейства с деца с изоставане в развитието и/или увреждания на възраст от 0 до
4 г., чрез развиване на умения у родителите да полагат грижи и да стимулират развитието на
своето дете със специални нужди в семейна среда. Така се изгражда специфичен родителски
капацитет, създава се устойчивост на постигнатите резултати, относно развитието на детето, и
се намалява зависимостта на семейството от институционален тип грижа. Заздравява се връзката между родители и бебе посредством подкрепа за кърменето и изграждане разбиране
относно нуждите и потенциалите на детето още от ниво родилен дом. Това влияе върху решението на семейството да не изостави детето си за отглеждане в институция.
= Да подобри благосъстоянието на детето чрез приобщаване на детето, доколкото е възможно,
в общообразователната среда на детската градина, на училището, което да му създаде по-добри предпоставки за реализация на трудовия пазар и самостоятелен живот.

Ðåñóðñè
От съществено значение за услугата ранна интервенция са човешките ресурси. Услугата изисква специалистът да има отлични познания и опит относно спецификите на ранното детско развитие, различните състояния при децата, владеене на методи за стимулиране развитието на деца със специални нужди и подходи за подкрепа на семейството. Екипът, предоставящ услугата ранна интервенция, включва
психолог, рехабилитатор, логопед, социален работник, медицинско лице (педиатър/медицинска сестра,
консултант по кърмене).
За предоставяне на пълна услуга е необходимо специфично оборудване, което подпомага двигателното
развитие на детето и неговото позициониране (когато е необходимо), а също така материали – играчки,
помощни материали и книги. Те се предоставят на семейството за ползване на принципа на библиотека.
Най-голям дял от финансовите разходи е за специалистите. Транспортните разходи са свързани с мобилния характер на услугата и зависят от обхванатия район. Бюджетът на услугата ранна интервенция е
съгласуван с Община Варна и е гласуван в края на 2012г., като общинско-делегирана дейност.
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Èçïúëíåíèå
Развитието на Програма „Ранна интервенция“ на „Карин дом“ се подпомогна в началото от обучители с
опит в програми за ранно детско развитие и ранна интервенция в Канада и САЩ. Основният използван
подход в Програма „Ранна интервенция“ е семейно-ориентираният подход. Той поставя във фокуса на
работа не само детето, а цялото семейство. Дейността на услугата се състои в подкрепа на родителите
сами да полагат грижи за своето дете, защото те най-добре познават нуждите на своето дете. При семейно ориентирания подход, родителите имат възможност в партньорство със специалиста да определят
приоритетите в развитието на своето дете и да работят заедно за постигането на поставени от тях цели
по отношение на подобряване състоянието на детето и създаване на подкрепяща среда. Докато специалистът в експерния модел провежда терапия на детето в отделен кабинет за ограничено време, при
семейно-ориентирания подход, родителят усвоява умения и изгражда разбиране относно състоянието
и нуждите на детето. Тези умения дават сила и самоувереност на родителят, че може да се справи с грижите и развитието на своето дете през 24-те часа, когато са заедно.
Програмата включва следните услуги:
= Домашни посещения от мобилен терапевтичен екип – на място в дома на семейството специалистът показва, обяснява, обучава семейството относно полагането на грижи за детето и
развитието на неговите умения за справяне с ежедневни ситуации и дейности;
= Провеждане на родителски групи за взаимопомощ и подкрепа – водени от психолог в групите
се предоставя емоционална подкрепа, информация по теми свързани със състоянието и развитието на детето, обменя се опит;
= Поддържане на неформална родителска мрежа – възможност за приятелски срещи и обединяване около общи идеи и дейности в подкрепа на своите деца;
= Групова форма – игрова терапия – деца и родители – групата е водена от специалист в подготвена среда и участват деца и техните родители; дава възможност за социални контакти и
придобиване на умения, които улесняват прехода на децата в детска градина;
= Подкрепа за кърмене – предоставя се от сертифициран консултант по кърмене още на ниво
родилен дом;
= Информационни дейности – популяризиране на услугата сред обществото чрез публикации,
срещи, инициативи, разпространение на информационни материали;
= Обучителни дейности – надграждащи обучения се провеждат ежегодно с чуждестранни и български лектори по теми, свързани със спецификите на различни детски състояния и прилагането на услугите по ранна интервенция;
= Мониторинг, оценка и супервизии.
Дейностите се осъществяват на територията на Община Варна в партньорство с Дирекция «Социално
подпомагане» – Отдел «Закрила на детето», Община Варна, родилните и неонатологичните отделения
към Специализирана болница по акушерство и гинекология „Проф. Д-р Димитър Стаматов“ – гр.Варна,
Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна“ – гр. Варна; и сдружение ,,Цветно бъдеще‘‘
(партньор в дейностите по подкрепа на кърмене). Привличането на родилните и неонатологични отделения в партньорството беше чрез консултанти по кърмене – акушерки, които преминаха обучения и
допълнтелно подпомогнаха отделенията в подобряване подкрепата за кърмене. Предвид високия дял
на изоставените бебета в институции още на ниво родилен дом, изграждането на тези партньорства са
изключително ценни за постигането на добра съгласуваност на действията между Отдела за закрила на
детето, медицинските лица в родилния дом и специалисти от Програма „Ранна интервенция“. Преодоляването на нагласата детето „да израсте проблема“, а не да се използват благоприятните възможности,
които предлага ранното детство от 0 до 3г. е ключово за справяне с предизвикателствата в развитието.
Програма „Ранна интервенция“ на „Карин дом“, предлага своите услуги в град Варна и близките населени места. През 2011г. в прилагането на този модел на услуги по ранна интервенция бяха обучени 12
организации от различни населени места в страната, като десет от тях приложиха услугите в градовете
Русе, Търговище, Добрич, Стара Загора, Пловдив, Бяла Слатина, Айтос.
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Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Семейства с деца от раждането до 4-годишна възраст, които са:
= с риск от изоставане в развитието, като напр. бебе на наркозависима майка; бебе, родено с
много ниско тегло и др.;
= с изоставане в една или повече области на развитие;
= с диагностицирано увреждане.
Семействата, като основна целева група са активно включени в услугата. Семействата са тези, които
вземат решения. Интервенциите овластяват семействата с умения, знания и компетенции, които им позволяват достъп и контрол върху ресурсите, нужни за посрещане на техните нужди.

Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
За периода от декември 2010 г. до март 2013 г. основната услуга на програма „Ранна интервенция“ –
домашни визити е предоставена на 210 семейства с деца със специални нужди. Постоянният брой на
семействата, ползващи тази услуга, е около 80. Оценката на програмата показва, че родителите са удовлетворени от предоставяната услуга и тя отговаря на техните нужди от информация, насоки и подкрепа относно грижите и развитието на тяхното дете със специални нужди. Родителите споделят:
“В началото не го разбирахме, като малък беше с епилепсия, изоставаше от връстниците си. На 2 години
започна да ходи, но трудно. Научихме за услугата на “Kарин Дом“ от социалните. Вече има голямо подобрение. Вече е общителен, върви сам по стъпалата, играе с играчките… По-спокоен е, гледа телевизия,
разбираме се …“.
“Доволна съм, че консултантите идват през седмицата вкъщи. Показват игри, носят играчки, пъзели,
наблюдават как реагират децата, помагат ми с моето лично отношение към децата. Харесва ми, че ми
дават съвети как аз да постъпвам и по тази начин са полезни и на мен. Смятам, че има резултат когато правя това, което ме съветват….Резултатът е: [име на дете] има напредък с говора – вече свързва
думички. А относно [име на друго дете] – тя имаше неспокоен сън, а сега това се промени и тя спи
по-спокойно….“
“….От консултантите човек може да получи помощ и информация за развитието на детето – компетентна помощ как да се справим с някои ситуации. Например, когато синът ми е нервен. Говорим си с консултантите, те го наблюдават, дават съвети и насоки“.
Терапевтичните групи за игра са ползвани от 78 деца и техните родители. В резултат на това се постига
по-лесна адаптация и приобщаване на тези деца в детските градини. Развитието на родителска мрежа
за взаимопомощ доведе до създаването на неформална родителска група, която провежда приятелски
срещи и инициативи в подкрепа на устойчивостта на услугите по ранна интервенция.
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Подкрепата за кърмене се предоставя месечно на около 100 – 120 жени и подобри практиките в това
отношение в двата родилни дома, с които си партнира „Карин дом“. За 2012г., в единия родилен дом нямаше изоставени деца с увреждане, за което принос има и доброто взаимодействие с екипа по „Ранна
интервенция“ и Отдела за закрила на детето.
Успех на проекта е включването на финансиране за Център за ранна интервенция в социалната програма на Община Варна през 2012 г и финансирането като общинско-делегирана дейност от 2013 г.
Разпространението на опита на „Карин дом“, чрез обучения и споделяне на опита си в прилагането на
услуги по ранна интервенция, имаше въздействие върху още 10 неправителствени организации от България. Те апробираха услугите в своите местни общности, като обхванаха 83 семейства за период от 11
месеца.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
Разпространението на опита на „Карин дом“ сред други организации в страната доказа, че услугите по
ранна интервенция могат лесно да бъдат приложени и в други общности.
Входът към услугите ранна интервенция трябва да е широко достъпен, насочването да не е само чрез
направление от ОЗД, а всички институции, работещи с деца в малка възраст, да могат да насочват, както
и самите родители, когато имат притеснения за развитието на детето си.
Доказателство за ефективността на услугата са следните обстоятелства:
= Известно е, че темповете на физическо и нервно-психично развитие на индивида са най-бързи в началния етап на живота. Времето на интервенцията е особено критично, когато съществува риск детето да пропусне шанса си за придобиване на знания и умения в най-сензитивния
период. Ако моментите или етапите на максимална готовност не се използват за обучаване в
съответните умения, за детето може да бъде по-трудно да ги усвои на по-късен етап.
= Ранната интервенция, оказва значително влияние върху семейството на малкото дете със специални нужди. Родителите често чувстват разочарование, социална изолация, допълнителен
стрес, тревожност и безпомощност. Това влияе върху благополучието в живота на семейството, а оттам и върху развитието на детето. С помощта на ранната интервенция родителите могат
да подобрят представите и отношенията към себе си и към детето, да имат повече информация и умения да подпомагат развитието му. Семейно-ориентирания подход на услугата я правят достъпна – разбираема за всяко семейство и отговаряща на техните специфични нужди.
= Ранната интервенция, донася също така ползи за обществото. С нейна помощ се предотвратява институционализацията на децата, повишава се способността на семействата да се справят
в житейски ситуации и се подобряват шансовете на детето по-нататък в живота. Услугите, предоставяни в най-ранна детска възраст, целят намаляване на ефекта от увреждащото състояние, което води до по-малко разходи за ресурсно подпомагане на по-късен етап и по-големи
шансове за реализация на трудовия пазар. Всичко това води до икономически и социални
ползи.
= Услугата се предоставя предимно в естествената среда на детето – най-често неговият дом и
се използват ресурсите,както на родителите на детето,така и на други родители в общността.
Този мобилен характер на услугата, освен че намалява разходите свързани с поддръжка на сграда, позволява да се обхванат малки населени места, където семействата нямат възможност да пътуват или да
ползват други услуги за своето дете
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Äðóãà èíôîðìàöèÿ
Положителен факт в България е, че държавата планира създаване на Центрове за ранна интервенция
в страната, които да са част от услугите заместващи институциите за изоставени деца от 0 до 3г. и също
част от услугите, насочени към социално включване на маргинализирани общности в страната, вкл. децата с увреждане. Фондация „Карин дом“ заедно с други неправителствени организации е поканена да
участва в работна група за изработка на методология за Център за ранна интервенция. Това дава надежда за постигането на устойчиво приложение и развитие на семейно-ориентирания модел на услуги
по ранна интервенция в страната.

За контакти:
Фондация „Карин дом“
Център за деца със специални нужди
и техните семейства
Обучителен и ресурсен център
тел.: +359 52 302 517
факс: +359 52 302 516
www.karindom.org
Веселина Василева
Координатор Програма „Ранна интервенция“
e-mail: vvassileva@karindom.org
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Община Варна
Варна 9000
Бул. „Осми приморски полк“ № 43
Дирекция „Социални дейности и здравно
развитие“
Лице за контакт:
Луиза Каспарян
Началник отдел „Социални дейности
и жилищна политика“
тел.: +359 52 820 172
http://www.varna.bg/

Ðàçâèâàíå íà óñëóãàòà „Öåíòúð çà íàñòàíÿâàíå îò ñåìååí òèï“
çà äåöà è ëèöà ñ óâðåæäàíèÿ – ôîíäàöèÿ „Ñèéäúð“
â ïàðòíüîðñòâî ñ Îáùèíà Êþñòåíäèë
Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà ïðàêòèêàòà
От август 2008 г. (официалното сключване на партньорството) до сега (наръчникът
се публикува към месец юни 2013 г.), Община Кюстендил и Фондация „Сийдър“ създават и развиват съвместно висококачествени резидентни услуги Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и лица с увреждания, излезли от специализирани институции.
Община Кюстендил има 72 населени места, а населението е малко над 60 000 души. Населените места
на Общината са често много отдалечени и изолирани от общинския град Кюстендил. През 2007 година
фондация „Сийдър“ инициира реалният процес на деинституционализация на Дома за деца с умствена
изостаналост в село Горна Козница, Община Бобов дол. Община Кюстендил се ангажира да поеме 24
деца и младежи да живеят в гр. Кюстендил в нови услуги ЦНСТ. Фондация „Сийдър“ подкрепя подготовката на децата за живот в общността, разработването на индивидуални планове за грижа, осигуряването на обучение на персонала за работа с хора с увреждания, ремонтите и подобренията преди преместване на децата в ЦНСТ. Днес домът е закрит, а децата живеят в нови услуги и активно се включват в
обществения живот на Кюстендил.

Öåëè
Превръщане на услугите в място, където децата и младежите могат да получат възможно най-висококачествена грижа и подкрепа и където всичко се прави с цел те да бъдат пълноценни членове на обществото, да станат възможно най-самостоятелни и да участват в процеса на вземане на решения, касаещи
организацията на живота им.
Постигането на целта бе осигурено, чрез закриване на Дома за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) в
село Горна Козница и създаване на Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Кюстендил за 24
деца и лица с интелектуално затруднение.
Подцели:
= Да се построят и да се ремонтират сгради и апартаменти за предоставяне на социална услуга
ЦНСТ за 24 деца и лица, за да могат те, да живеят във възможно най-малки групи и в среда,
възможно най-близка до семейната;
= Да се открият новите услуги ЦНСТ с външен доставчик със съответния държавен бюджет;
= Да се създаде модел за добри практики за закриване на институция и успешно функциониране на нови услуги ЦНСТ;
= Да се работи с местната общност, за да се гарантира социалното включване на новите резиденти на ЦНСТ в обществения живот.

Ðåñóðñè
За първоначалните цели общините, които се подготвяха да приемат резидентите от ДДУИ с. Горна Козница (Кюстендил и Бобов дол), разполагаха с финансови и материални средства от Министерството на
финансите, които бяха отделени за строежа на материалната база на новите услуги. Община Кюстендил
предостави общински терен за построяване на две нови къщи, в които са настанени децата с увреждания, и предостави два общински апартамента под наем за 8 младежа от Горна Козница. Допълнително,
фондация „Сийдър“ добави средства за основен ремонт на един от тези апартаменти за младежи и за
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различни дейности, за подготовката на децата за преместването, обучение на персонала, дейности за
свикването на децата към новата среда, работа с общността и други. Фондацията също така осигури
дарения за строителството и обзавеждането, като например дарени тухли за строежа, архитектурни
планове за сградите и бяла техника и други видове оборудване и обзавеждане.
Осигурени са средства от държавата спрямо единните разходни стандарти за издръжка на услугата
ЦНСТ за 24 потребителя. Тъй като това се оказа недостатъчен ресурс, фондация „Сийдър“ осигурява
допълнително близо 50% финансиране на предостоставянето на услугата, чрез проектни средства (от
различни европейски източници), корпоративни спонсорства, лични донори и събития за събиране на
средства.
Осигуряването на човешки ресурси и експертиза от страна на Община Кюстендил се осъществява чрез
активното включване на кмета, тримата заместник-кметове и редица директори и експерти в областта
на хуманитарните дейности, финансите, инфраструктура и строителство, и други. От страна на Фондация „Сийдър“ – Изпълнителният директор, Управител-програми, техническият координатор по социална работа и двама координатори, както и над 80 доброволци и експерти- консултанти за директна работа на терен и младежки групи (чуждестранни и български) с много енергия и желанието да прекарват
време с ползвателите на услугите. Активно се включи и Директорът на ДДУИ с. Горна Козница – ключова
фигура на всички етапи на всички дейности.

Èçïúëíåíèå
За закриването на ДДУИ с. Горна Козница и откриването на ЦНСТ „Сияние“ са реализирани следните
дейности:
= Анализ на ситуацията, определяне на ключовите заинтересовани страни и планиране.
Тази дейност се изпълни от фондация „Сийдър“ и Община Кюстендил, като на този етап се
сключи официалното партньорство (чрез Споразумение за сътрудничество) и се изгради
доверие между двете страни. Други дейности по време на тази фаза бяха сключване на
партньорства с други заинтересовани страни (например областната администрация и други социални услуги в Кюстендил), анализ на ситуацията на съпътстващите специализирани
и обществени услуги в Кюстендил, идентифициране на подходящ терен за ЦНСТ, преговори
за основната рамка на услугата ЦНСТ и архитектурното планиране на материалната база.
Представители от Община Кюстендил и фондация „Сийдър“ се срещаха редовно през този
период, за да координират плановете си и да преговарят за това как ще изглеждат общата
услуга и сградите й.
= Подготовка за промяна. От март 2009 г. до септември 2010г. основните дейности бяха договаряне, строителство и обзавеждане на сградите и предаването им на доставчика на услугите,
подготовка на общността за пристигането на потребителите на ЦНСТ и наемане и обучение
на нов персонал за новите услуги. Докато от Община Кюстендил бяха отговорни за тръжната процедура и изпълнението на строежа, фондация „Сийдър“ участваше като наблюдаваше
строителния процес и даваше препоръки за обзавеждането и оборудването на сгради, така че
те да са подходящи за хора с умствена изостаналост. Фондацията беше отговорна за подбора,
наемането и обучението на новия персонал в услугите, но и от Община Кюстендил се включиха в интервютата за ключовите позиции в услугата.
= По същото време фондация „Сийдър“ кандидатства за външен доставчик на услугата ЦНСТ
в гр. Кюстендил. С приемането на предложението на Фондацията, чрез конкурсни процедури партньорството между Община Кюстендил и Фондацията мина на нов етап – това на
възложител и изпълнител. Двете страни също така станаха финансово свързани, тъй като,
доставчикът на услугата получава държавни средства, чрез Община Кюстендил е длъжен да
отчита дейностите си и изразходването на средствата спрямо качеството на услугата пред
общината.
= Преместване и адаптация на децата. Периодът на адаптацията протече между 3 месеца и
една година, в зависимост от потребностите на детето.
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= Дейности за социално включване. ЦНСТ „Сияние“ и фондация „Сийдър“ получават подкрепа от
Община Кюстендил за провеждането на различни дейности в общността, които целят по-доброто социално включване на потребителите и дават на децата самочувствие като пълноценни членове на обществения живот.
= Образователни и специализирани услуги. В град Кюстендил децата от ЦНСТ посещават Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за деца с увреждания, където
получават адекватна специализирана грижа, съобразена с индивидуалното им състояние и
потребности. Пет деца от ЦНСТ посещават масови училища в Кюстендил и получават и подпомагащо обучение от ресурсни учители от Ресурсен център – гр. Кюстендил. Останалите деца
получават образованието си със специален педагог, който провежва образователни дейности
и на терена на ЦНСТ „Сияние“, и в помещение в Обединен детски комплекс Кюстендил, предоставено на фондация „Сийдър“ под наем от Община Кюстендил.
= Дейности за трудова заетост. От месец февруари 2012 г. трима младежи, потребители на
ЦНСТ „Сияние“, работят в общински предприятия – две млади жени работят като помощници
в общинска сладкарница, а едно момче работи в кухнята на ОП „Ученическо хранене“ към Общината, където се приготвя храната за всички деца в училищата в града.
= Дейности за осигуряване правото на участие на потребителите в решения, касаещи тях. В
момента фондация „Сийдър“ изпълнява проект, финансиран от Европейската комисия в партньорство с Община Кюстендил за осигуряване на възможност, децата в ЦНСТ да участват във
вземането на решения, касаещи живота им чрез т.нар. планиране с акцент върху личността
(ПАЛ). Фондацията изпълнява проектните дейности, пряко свързани с работата с децата и
Община Кюстендил е поела ангажимента да разработи и разпространи стратегия за детско
участие на територията на Кюстендил. Това осигурява устойчивост на практиките, развити по
време на проекта и предоставя добри практики на други услуги в региона.
= Нови дейности. Община Кюстендил и фондация „Сийдър“ също така работят съвместно по
изграждането на нов ЦСРИ за младежи и лица с интелектуално затруднение в град Кюстендил.
Този проект ще осигури изграждането на подходяща услуга за рехабилитационни дейности и
програми за социалното включване на децата, когато навършат 18-годишна възраст.

Öåëåâè ãðóïè è ó÷àñòèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè
Преките бенефициенти в град Кюстендил са 16 деца и 8 младежи с интелектуално затруднение, които
преминаха от институционална грижа към грижа в малки групови домове. Тази група оформя ядрото на
всички съвместни дейности между Фондация „Сийдър“ и Община Кюстендил, описани по-горе.
Бенефициентите на ЦСРИ за младежи, ще бъдат поне 20 човека над 18-годишна възраст с интелектуални
и други увреждания, живеещи в общността.
Непреките бенефициенти:
= персоналът на ЦНСТ и други професионалисти в сферата на социалната работа и социалните
услуги, получаващи възможности за професионално и лично развитие, чрез обмяна на опит
и обучения;
= потребителите на другите съпътстващи социални услуги в Кюстендил (деца и лица, които живеят с родителите си, но посещават социални услуги в общността също получават по-добра
грижа, благодарение на развитието на професионалистите, работещи с тях);
= младежки групи, български и чуждестранни – доброволци във всякакви видове дейности (получават знания, умения и опит и разпространяват информация за каузата, създавайки ново
поколение, което да бъде по-чувствително към проблемите уязвимите хора);
= други доставчици на социални услуги (НПО или общински) – получават повече информация
относно успешното функциониране на ЦНСТ;
= широката общественост, която макар и бавно промени нагласата си към тези деца и младежи
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Ðåçóëòàòè è âúçäåéñòâèå
От 2010 г. 55 деца и младежи от ДДУИ
с. Горна Козница, са преместени от
институционалната среда към услуги,
които по-добре могат да отговорят на
индивидуалните им нужди, и които
създават възможности за пълноценното им включване в общността като
съседи, жители, граждани и участници
в обществени дейности. Построени са
нови сгради и е предложен един модел
за успешно закриване на институция и
откриване на услуга ЦНСТ на хората в
социалната сфера за анализ и евентуално въвеждане на нови добри практики. Персоналът и другите професионалисти в сферата, малко по малко,
променят нагласата си към начина, по
който трябва да се работи с тези целеви групи – от медицинския модел към социалния модел на подкрепа на хора със затруднения.
Далеч по-важни, обаче са преките положителни въздействия върху самите деца и лица. Показателни в
това отношение са специфичните резултати, като:
= Деца, които не бяха вербални изобщо, вече научават нови думи всеки ден и комуникират с
другите хора вербално;
= Деца, които никога не бяха извеждани от институцията сред други хора, вече посещават масови училища със свои връстници (5 деца посещават масови училища с ресурсни учители);
= Деца и младежи, които носеха памперси непрекъснато, вече нямат нужда от тях и са ги махнали напълно;
= Деца и младежи, които бяха напълно обслужвани от персонала в Горна Козница, вече имат
умения да се самообслужват (хранене, обличане, лична и битова хигиена);
= Деца и младежи, които проявяваха агресивно поведение (агресия към себе си и агресия към
други), вече могат да се справят с емоциите си и кризисните ситуации стават все по-редки;
= Деца и младежи, които познаваха само персонала и другите деца в Горна Козница, вече имат
приятели от общността в Кюстендил;
= Деца и младежи, които никога не са разбирали това, какво означава „избор“ (например какво
да носят, какво да правят), вече разбират, че имат право да участват във всякакви решения,
касаещи живота им;
= Деца и младежи, с които се отнасяха като с неразличими членове на колектив, вече са третирани като индивиди, имат самочувствие и се гордеят с личните си принадлежности, стаи, умения
и постижения.

Óðîöè è çàêëþ÷åíèÿ
Изключително важно е провеждането на редовни срещи за обсъждане на напредъка. Тези срещи осигуряват редовно проследяване на развитието на процеса и навременно идентифициране на рисковете.
Всички участващи страни трябва да са съгласни с една обща, ясна визия и задълбочена стратегия, гарантираща на целевата група мястото и подкрепата в общността, които заслужават.
Истинските нужди на клиентите на услугата трябва да бъдат основен приоритет през цялото време и да
се имат предвид при решаване на проблемите или при вземане на определени решения, свързани с тях.
Постигане на доверие и ясно разпределние на отговорностите между партньорите.
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В Община Кюстендил има вече изградена практика за работа с НПО. Практиката показа, че предоставянето на услугите по този начин, води след себе си редица допълнителни дивиденти за потребителите и
за възприемането на такъв вид услуги от общността като цяло.

За контакти:
Фондация „Сийдър“
София 1404
Бул. „България“ 69, ет. 4
тел.: +359 2 441 43 45 / +359 889 19 43 45
Адрес за кореспонденция:
София 1113, ПС13, ПК 7
www.cedarfoundation.org

Община Кюстендил
Адрес:
Кюстендил 2500,
Площад „Велбъжд“ 1
Тел.: +359 78 55 11 66 / +359 78 55 10 05
e-mail: obshtina@kustendil.bg
www.kustendil.bg
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