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Целите на сдружението са:
1.

Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики

2. Повишаване качеството на професионалното обучение, квалификация,
допълнителна квалификация и преквалификация на хората от помагащите
професии;
3.

Изследване политиките, стратегиите и практиките на социалните дейности;

4. Оптимизиране и въвеждане на иновационни практики на социалните дейности в
България;
5. Стимулиране на взаимодействието и координация между институции и
организации в полето на обучението и практиките на социалните дейности
Основни дейности за постигане на целите:


Разработване и реализиране на програми за допълнително професионално обучение
на хора от помагащите професии в сътрудничество с ВУЗ и други обучителни
организации в страната и чужбина;



Разработване на проекти за квалификационни стандарти, професионални стандарти
и профили на помагащите професии;



Разработване и реализиране на програми за обучение на обучители в социалните
дейности;



Разработване, апробиране и реализиране на социални услуги за индивиди, групи и
общности, разработване и внедряване на нови програми, методи, техники и средства
за социална работа;



Разработване и реализиране на проекти за създаване на местни, регионални и
национални мрежи в областта на обучението по социална работа и практиките на
социалните дейности;



Провеждане на изследвания и експертни оценки на политики, стратегии и практики
в областта на обучението по социална работа и практиките на социалните дейности,
сравнителни изследвания на политики, стратегии и практики в други страни;



Организиране и провеждане на тематични конференции и семинари, разработване и
разпространяване на информационни и методически материали, партниране и
сътрудничество в разработването и реализирането на проекти и програми с други
институции и организации в страната и чужбина, международен обмен на опит със
сродни организации.
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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРЕЗ
2006 ГОДИНА

През 2006 г. екипът на Институт по социални дейности практики продължи работата си
по изпълнение на своята цел и мисия – да допринесе за социалното включване на
уязвими хора, групи и общности чрез повишаване на качеството на социалната работа с
тях. Приносът на нашата организация значително нарасна както поради развитието на
самата организация, така и поради промяната в условията и възможностите за НПО в
страната. Усилията и ентусиазмът на специалистите и сътрудниците на института,
чийто брой се удвои за отчетния период, бяха насочени към осъществяване на реален
принос за успешното присъединяване на нашата страна в Европейския съюз. Този
принос ние постигаме като:
- сме съпричастни към същността и към реализирането на социалната политика и
приоритетите на държавата в областта на социалното включване и социалната
кохезия. ИСДП на практика участва в определянето на тези приоритети и в
тяхното следване, дори когато изисква участие в политически действия. ИСДП
подкрепя със своите дейности и проекти и с участието на своите експерти
реализирането на политиката на реформи от страна на правителството и на
МТСП, ДАЗД, МОН. Благодарение и натиска, оказан чрез Отвореното писмо,
инициирано от нас и подкрепено от 17 НПО в страната, се направи сериозна
крачка към деинституционализцаията на грижите за деца, чрез
децентрализацията на ДОВДЛРГ;
- работим за утвърждаване на ролята и мястото на НПО като равностоен партньор
при предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск в партньорство
с местните власти в Шумен, Пазарджик, Разград, София, Нови пазар, Плевен,
Трявна. Даваме своя принос в мрежите, в които участваме и чрез подкрепата си
на различни НПО за развитие на капацитета им като доставчици на социални
услуги за деца и семейства;
- работим професионално и компетентно. В ИСДП работят квалифицирани
експерти в областта на социалната работа и мениджмънта, които са на
европейско ниво. В нашия екип има един доцент, двама доктори, 12 магистри,
повече от 30 бакалаври и специалисти в областта на социалните, правните и
икономическите науки. По този начин гарантираме качество на работа и
съответствие с европейските стандарти.
- продължаваме да въвеждаме нови практики и дейности. В организацията вече
стана традиция всеки път да правим нещо ново - като обучение, като
методология на работа, като практика на взаимодействие - групи за семейно
планиране с млади татковци и майки, за осиновени и осиновители, през
изминалата 2006 г. нови обучители по резилианс поведоха обучения в цялата
страна за запознаване на специалисти от помагащите професии с този нов
подход за работа с хора, преживели тежки травматични събития в своя живот;
- развиваме партньорството си с организации от други страни членки на ЕС и
съдействаме за по - богат обмен на дейности и практики между нас.
Организацията ни участва активно в дейностите на Европейската мрежа SMES,
реализира успешно обмен на добри практики между ИСДП и SMES Белгия,
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партнира на СУ “Св. Кл.Охридски” в международен проект по Програма
Леонардо да Винчи на ЕС, инициира и участва в различни международни
събития в областта на социалната работа, социалното включване и социалната
кохезия – съвместни проекти, семинари, кръгли маси;
- съдействаме за промяна на манталитета в нашата страна към уважение на закона
и правилата. Не правим, не стимулираме и се опитваме да не допускаме
корупционни практики в нашата работа и в работата ни с партньорите. Във
всички дейности прилагаме правилата на конкуренцията, избора, обсъждането.
- информираме, сигнализираме за случаи на трудности или бездействие при риск
от извършване на престъпления. Поставяме проблемите, такива каквито ги
виждаме и разбираме в резултат на нашата работа – трудностите по прилагане
на Закона за закрила на детето, свързани с взаимодействието между ОЗД и съда,
ОЗД и прокуратурата главно при насилие над деца, съпротивата на много
институции и държавни структури към де-институционализация на грижите за
деца; трудностите в реформата в областта на младежкото правосъдие и
превенцията на асоциалното поведение; злоупотребата с власт от страна на
различни държавни и местни структури и пр.
За постигане на тази цел екипът на ИСДП реализира редица изследвания, обучения,
супервизия и предоставяне на социални услуги преди всичко в областта на реформата
за повишаване на благосъстоянието на децата в България.

Капацитет на организацията
1. Професионален екип от 48 служители на трудов договор, над 30 експерти, 40
доброволци
 Мениджъри на проекти на пълен работен ден
 Асистент на проект на пълен работен ден
 Офис мениджър на пълен работен ден
 Експерти към централен офис
 Счетоводители
 Касиер-домакини комплексите за социални услуги в София, Шумен и
Пазарджик
 Психолози в комплексите за социални услуги в Шумен и Пазарджик
 Социални работници комплексите за социални услуги в Шумен и
Пазарджик
 40 Доброволци в централния офис и в комплексите за социални услуги
в Шумен и Пазарджик
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Структура

Централен офис
София, ул. „Люлин
планина” № 22, вх. А
ПРОГРАМА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
И ПОДКРЕПА

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА И
СЕМЕЙСТВА

ПРОГРАМА
Млади правонарушители



Център за
техническа подкрепа и
обучение

Лаборатория CIEN –
гр. София

Център за семейна
подкрепа–

Център за социална
рехабилитация и интеграция – гр. Габрово,
(управляван от
общината)

гр. Габрово (управляван
от общината)

Услуги –
София, Габрово, Шумен, Пазарджик





Обучение
Супервизия
Интервизия
Професионално
консултиране

Изследване и
социална оценка



Социалнопедагогическо
консултиране
 Настаняване на
майки и деца
 Медиация



Социалнопедагогическо
консултиране
 Медиация
 Групова работа за деца
с поведенчески
проблеми

Структурата на ИСДП както следва:
Център за техническа помощ и професионално обучение към ИСДП
Открит през 2002 г. Центърът за техническа помощ и обучение, разполага с богат набор
от методически материали, програми за обучение на социални работници и други
специалисти, работещи с деца и младежи. Центърът предлага апробирани програми по
базови умения по социална работа, социална работа с деца, с деца с поведенчески
проблеми и с правонарушители, социално педагогическо консултиране, умения за
водене на интервю, социална групова работа, супервизия и интервизия. Центърът е
оборудван със съвременни средства за обучение – учебна зала, видео техника,
презeнтационна техника.
Завършилите курсове по програми на центъра за техническа помощ и обучение към
ИСДП получават сертификат за завършена професия или част от професия, тъй като
организацията притежава лиценз от НАПОО за професионално обучение за професия
“Социален работник” със специалност “Социални услуги на деца и семейства в риск” и
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специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, физически
и сензорни увреждания” и професия “Помощник възпитател” – специалност
“Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”.
Центърът предлага следните услуги :


Продължаващо обучение по посочените програми;



Социално-педагогическо консултиране на деца и родители;



Супервизия на професионалисти;



Консултиране на НПО по проекти в областта на социалната дейност.
Координатор: Милвана Панайотова

Център за социална рехабилитация и интеграция, открит през 2004 – гр. Габрово
(услугите са разкрити от ИСДП и се предоставят от община Габрово, с
методическо съдействие от ИСДП)
Създаденият център предлага следните дейности и услуги:


Оценка на предсъдебен доклад/доклад за възпитателно дело;



Водене на случай



Специализирани програми



Социално-възпитателни услуги(консултиране на деца и родители)



Правно консултиране на родители и деца

Център за семейна подкрепа – гр. Габрово, 2003 (услугите са разкрити от ИСДП и
се предоставят от община Габрово, с методическо съдействие от ИСДП)
Центърът предлага следните услуги:


Подслон – възможност майките да живеят в центъра заедно със своето
бебе, да ползват кухня и дневна. Част от разходите се поемат от самите майки.
Майките могат да ползват тази услуга на центъра не повече от шест месеца.
Условията за пребиваване в центъра се договарят между центъра и клиента с
писмен договор.



Информиране и консултиране – правно, здравно, социалнопедагогическо, професионално и образователно. Услугите се предлагат от
различни членове на екипа на центъра и на мултиинституционния екип, в
зависимост от оценката на нуждите и приетия индивидуален план.



Посредничество – фамилно посредничество, трудово посредничество.
Услугата се предлага от членове на екипа.



Програми за развитие на социалната компетентност – умения за
гледане и възпитаване на детето; умения за решаване на проблеми; умения за
търсене на работа; умения за общуване и междуличностно взаимодействие.
Програмите се реализират чрез работа в група с участници клиенти на центъра.
Групата се води от обучените членове на екипа.
Ръководител: Надежда Денева
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Лаборатория за изследване на детето “Какво искат да ни кажат юношите,
наричани делинквентни?”
Лабораторията е създадена през януари 2005 г. Тя възникна в отговор на нуждите от
по-задълбочено разглеждане на случаите, с които работиха четирите центъра за
младежка пробация и супервизия от страна на екипа на ИСДП. Лабораторията се
създаде със съдействието на Фройдистко поле – лаборатории CIEN, Франция и
лаборатория “Да растеш без родители”, България. В нея участват сътрудници на ИСДП,
които имат пряка работа с деца и участват в обучителните програми на института,
педагогически съветници от училище, социални работници от КСДУС, от център за
деца на улицата, от пробационна служба, местата за лишаване от свобода, от ОЗД,
психолози от SOS Детски селища, психотерапевти, театрални режисьори и други.
Лабораторията функционира като група за професионална подкрепа, в която се
разглеждат случаи, обсъждат се конкретни теми, анализират се теоретични материали.
В някои от срещите участват и френски психоаналитици. Лабораторията е помогнала и
помага при търсенето на пътища в работата с много тежки случаи от Габрово, Шумен,
Пазарджик и София.
През 2006 г. е открит клон на лабораторията към КСДУС в гр.Шумен
Ръководители: Филип Лакаде и Нели Петрова
КСДУС в гр. Шумен, Институт по социални дейности и практики и община Шумен,
2006-2011
Описание на услугата:
Институт по социални дейности и практики е доставчик на социални услуги в
община Шумен. Тази дейност е дългосрочна за период от 5 години, държавно
делегирана чрез община Шумен.
Основите цели са:
 Подобряване на благосъстоянието на децата в община Шумен, чрез
предоставяне на качествени услуги и подкрепа в семейна или близка до
семейната среда, съответстващи на техните потребности.
 Повишаване на качеството и многообразието на базираните в общността
услуги за деца и семейства в риск и развитие на тяхната ефективност и
достъпност за нуждаещите се.
Подцели:






Създаване на устойчив и работещ модел за между институционално
сътрудничество
Повишаване на капацитета и на набора на услугите, предоставяни в
КСДУС, така че те в по-пълна степен да съответстват на нуждите на
целевите групи.
Развитие на мобилната социална работа както на терен - на улицата и в
общността, така и в семейството, в дома на потребителите, когато за
клиентите е трудно или има различни пречещи обстоятелства, за да
дойдат в КСУ.
Повишаване на дела на участие на потребителите в процесите на вземане
на решение за вида и начина на предоставяне на услугите.
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Актуализиране на набора от предоставяните услуги в зависимост от
динамиката на нуждите на хората в общността.
Развитие на капацитета на местен доставчик на услуги за деца и
семейства

Комплексът за социални услуги за деца и семейства продължава да реализира
дейности в три основни сектора: 1) Сектор „Подкрепа на семейството”; 2) Сектор
„Услуги и подкрепа за детето”; Сектор „Работа в общността”. Секторите обхващат
дейности в следните направления: превенция, реинтеграция и директна работа с
клиентите; услуги в общността, както и овластяване и мобилизиране на местната
общност в предоставянето на услуги за деца и семейства. Основата цел на работа е
Комплексът да съдейства за де-институционализация на грижите за деца чрез
предоставяне на услуги в обичайната среда на децата и семействата.
Цялостната методология на услугите в КСУДС – Шумен е базирана на принципите
на българското и международното законодателство за закрила на детето, на
международните стандарти за третиране на деца в риск, както и на принципите на
съвременна социална работа.
Директор: Венета Господинова
Ръководител: Надежда Денева
Благотворителен магазин “Дар” в гр. Шумен
ИСДП откри първия в България благотворителен магазин в гр. Шумен. Институт по
социални дейности и практики (ИСДП) е неправителствена организация, която е
решена да продължи развиването на социалните услуги в страната, които не са
финансирани от държавния бюджет. Именно поради тази причина екипът на ИСДП
започна реализирането на собствен проект за развитие на социално предприятие
Благотворителен магазин ДАР. На помощ се притекоха наши английски приятели,
които събраха около 4000 английски паунда (12 164,68 лв.), като организираха на 4
март 2006 благотворително състезание с велосипеди в Лондон. Искаме специално да
благодарим за инициатива на нашата колежка социалният работник Gill Timmis, която
организира всичко, както и на всички които дадоха по нещо, за да се отворят вратите на
ДАР. Магазинът е създаден със средства от дарение.
Ръководител: Георги Богданов

КСДУС в община Пазарджик, Институт по социални дейности и практики и
община Пазарджик, 2007-2012
Описание на услугата:
Институт по социални дейности и практики е доставчик на социални услуги в
община Пазарджик . Тази дейност е дългосрочна за период от 5 години, държавно
делегирана чрез община Пазарджик.
Основите цели са:
 Подобряване на благосъстоянието на децата в община Пазарджик, чрез
предоставяне на качествени услуги и подкрепа в семейна или близка до
семейната среда, съответстващи на техните потребности.
 Повишаване на качеството и многообразието на базираните в общността
услуги за деца и семейства в риск и развитие на тяхната ефективност и
достъпност за нуждаещите се.
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Подцели:







Създаване на устойчив и работещ модел за между институционално
сътрудничество
Повишаване на капацитета и на набора на услугите, предоставяни в
КСДУС, така че те в по-пълна степен да съответстват на нуждите на
целевите групи.
Развитие на мобилната социална работа както на терен - на улицата и в
общността, така и в семейството, в дома на потребителите, когато за
клиентите е трудно или има различни пречещи обстоятелства, за да
дойдат в КСУ.
Повишаване на дела на участие на потребителите в процесите на вземане
на решение за вида и начина на предоставяне на услугите.
Актуализиране на набора от предоставяните услуги в зависимост от
динамиката на нуждите на хората в общността.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства продължава да реализира
дейности в три основни сектора: 1) Сектор „Подкрепа на семейството”; 2) Сектор
„Услуги и подкрепа за детето”; Сектор „Работа в общността”. Секторите обхващат
дейности в следните направления: превенция, реинтеграция и директна работа с
клиентите; услуги в общността, както и овластяване и мобилизиране на местната
общност в предоставянето на услуги за деца и семейства. Основата цел на работа е
Комплексът да съдейства за де-институционализация на грижите за деца чрез
предоставяне на услуги в обичайната среда на децата и семействата.
Цялостната методология на услугите в КСУДС – Пазарджик е базирана на
принципите на българското и международното законодателство за закрила на детето, на
международните стандарти за третиране на деца в риск, както и на принципите на
съвременна социална работа.
Директор: Иванка Филева
Ръководител: Надя Стойкова

Анализ на дейността на ИСДП през 2006 г.
Управление на дейността
Организацията се ръководи оперативно от Управителния съвет, който провежда наймалко веднъж в месеца свои съвещания. През 2006 г. реализирахме сериозен напредък в
администрирането на дейността, тъй като общата тенденция към нарастване от
създаването на ИСДП намери сериозен израз през изминалата година. Наложи се в крачка
да повишаваме своя административен и управленски капацитет. Определено може да се
твърди, че се опитваме да налагаме дух на взаимодействие и партньорство между УС и
сътрудниците на ИСДП в цялата страна. Основните принципи, които се опитваме да
следваме при управлението са:
 Ясно делегиране на отговорности и задължения на всички нива на работа –
ръководителя на организацията, ръководителите на програми и проекти,
асистентите по проекти, експертите и изпълнителите на дейностите. Финансовата
дейност по проектите се изпълнява и контролира от трима касиер-домакини и един
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главен счетоводител. През 2006 г. към ИСДП работиха трима технически
асистенти.
Изграждане на мобилни екипи по проекти или по дейности. За всеки проект или
изследване се определя ръководител и се сформира екип по изпълнението.
Ръководители на проекти основно са членовете на УС на ИСДП, но това не е
задължително. Могат и се привличат и други сътрудници.В зависимост от обема
на дейността се определят технически асистенти. В екипа се включват различни
специалисти, с различни ангажименти в зависимост от спецификата на дейностите
на проекта или изследването.
Изграждане на ясни управленски структури в КСДУС. Този принцип на
управление прилагаме и в структурните звена в Шумен и Пазарджик. Те се
ръководят от директори и ръководители на сектори. При необходимост се създават
и мобилни екипи за решаване на конкретни задачи, с различна продължителност.
Ролята на ръководителите на проекти е да осигуряват прилагане на политиката и
методологията на ИСДП, както и да осигуряват участието на екипите от КСДУС в
създаването на тази политика и методология на работа.
Прозрачност при вземане на решения, екипен подход в работата. Екипно
разпределение на задачите и на отговорностите за изпълнение. Всички решения се
вземат екипно. Опитваме се повечето решения да вземаме съвместно с екипите, за
които се отнасят. Това налага провеждането на много срещи с екипите от
различните структури, обсъждания на важните проблеми.
Осигуряване на кариерно развитие и подкрепа на всеки член на екипа на ИСДП организацията полага грижи за всеки член на екипа на основата на разбирането, че
успехът на организацията зависи от качеството на екипите. Можем без
преувеличение да кажем, че всички членове на работния екип на ИСДП през 2006
г. преминаха през серия обучения свързани както със спецификата на тяхната
конкретна работа ( работещите в КСДУС, експертите от централния офис,
финансовите специалисти, ) така и с необходимостта от нови познания и умения за
работа, произтичащи от членството на страната ни в ЕС – обучения за
структурните фондове, организация и управление и др. финансирането на тези
обучения беше както по проекти, така и от самата организация.
Подход към експертност и качество в работата – този подход е основната гаранция
за успеха на нашата организация и
ние го отстояваме, независимо от
разширяването на дейността. Това доста често води до голямо натоварване на
основния експертен екип и поставя въпроса за разширяването му. През 2006 г.
голяма част от усилията ни бяха насочени към разработване на по-прецизна
методология на услугите, развитие на професионалната документация, описания
на услугите, длъжностни характеристики, правилници и пр.

В организацията и управлението на дейността срещнахме и трудности и проблеми:
 Особеностите на работа в НПО често пречат на изпълнение на по-горе посочения
подход за ясно диференциране на задачите и ангажиментите. Едновременно с
постоянните ангажименти възникват паралелни, всичките спешни, често много
различни като съдържание на дейността, което натоварва хората и понякога
създава усещане за хаос. Проведохме серия срещи за подобряване на вътрешната
организация на работа , но са необходими усилия в тази посока и през следващата
година.
 Стартирането на всички услуги в КСДУС Шумен доведе до пълно натоварване на
екипа, което се посрещна по различен начин, но смятаме, че съумяваме да
спазваме качеството без да претоварваме хората. Наложиха се промени в
ръководството на проекта за КСДУС Шумен и в самия комплекс, които
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предизвикаха определени трудности. С прилагане на подходите за диалог,
екипност и прозрачност успяхме да ги преодолеем. В КСДУС Пазарджик
управленският проблем не беше разрешен до края на 2006г.
Смяната на хора в екипите, макар и не много честа, все пак поставяше определени
трудности.

През последните две години ИСДП работи по три основни програми
 Програма „Повишаване на капацитета на професионалистите от помагащите
професии”
 Програма «Развитие на социални услуги за деца и семейства»
 Програма «Социална работа с правонарушители»

І. Програма „Повишаване на капацитета на професионалистите от
помагащите професии”
Програмата е насочена към по-нататъшното професионализиране в областта на
помагащите професии и главно на социалните работници, социалните педагози,
психолозите. През последната година продължихме, както и през 2005 г. да се опитваме
да отговорим на потребностите от обучение, произтичащи от все по-високите на
реализиращите се реформи във всички полета на социална работа в страната. Тези
реформи продължават да се реализират в няколко основни посоки:
- Индивидуализиране на работата с клиентите и центриране към нуждите им, а не
към тези на институциите за социална работа и социални услуги каквато е
преобладаващата практика у нас;
- Де-институционализация на грижите за хора в риск и развитие на грижи в
обичайната среда на хората;
- Работа в мултидсиплинарен екип и работа в мрежа.
Тези насоки са същите както и през предишните години, което се дължи както на
самата им специфика и трудности за постигането им, така и в реалното забавяне на тези
процеси у нас. Постигането на тези насоки изисква и реално въвеждане на нова
методология на работа. Съблюдаването на критериите и стандартите за услуги за деца,
например, които фактически превръщат методологията на социална работа със случай
в стандарт продължава да е голямо предизвикателство не само за работещите в
специализираните институции за деца, но и за социалните работници от ОЗД, а и
работещите в за новосъздадените социални услуги в общността. В този смисъл може да
се твърди, че нуждите от обучение, супервизия, методическо консултиране и подкрепа
на социалните работници са изключително сериозни и актуални. Особено актуална е
потребността от общ стандарт за управление на случай. Методологията на работа със
случай на ИСДП е оценена като една от добрите практики в рамките на националния
проект “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България”.
1.Подкрепа на професионалистите чрез провеждане на обучения
В отговор на идентифицираните потребности ИСДП продължи своята работа по
развитие и усъвършенстване на своите обучителни програми и въвеждане на нови
програми за обучение, през които преминаха повече от 500 участници.
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През 2006 г. реализирахме обучителни дейности в отговор на следните потребности:
1.1 Обучения по прилагане на новото законодателство за социални услуги в
общността - 80 участници Отговорът на тези потребности беше проект
„Иновационни практики в Централна северна България”, финансиран от фондация
ОАК и реализиран от ИСДП. През отчетния период ИСДП реализира сумата от 114 742
лв., за дейностите по проекта. Проектът е насочен към развитие на капацитета за
предоставяне на социални услуги за деца и семейства на НПО от различни градове в
Централна северна България. През първата година от реализирането на проекта
приключи подготвителната част за стартирането на основните дейности по проекта.
Всички заложени дейности бяха извършени по трите основни подцели касаещи
градовете с целево въздействие:
- да се въвлекат местни заинтересовани страни от Ловеч, Плевен и Разград за
развитие на услуги за деца и семейства
 Проведени 21 работни срещи с представители на ОЗД, РДСП, НПО, общински
администрации и други заинтересовани страни в градовете Ловеч, Плевен и
Разград
 Проведени 3 конкурса в областите за НПО, които желаят да работят на полето
на социалната работа, като доставчици на услуги за деца и семейства.
 Избрани 4организации от градовете Плевен, Разград, Нови пазар и Трявна, с
които има подписани договори за стартиране на услугите за деца. Получени
бяха и първите финансови и технически отчети по проектите. В момента тече
подготовка на вторите проекти за развитието на услугите.
 Проведена работна среща със заместник кметове по социалните въпроси от 6
общини в региона и представители на Министерство на труда и социалната
политика. Целта на срещата беше да се работи по приемане на услугите и
подкрепа на общините да припознават социалните услуги за деца и съвместно с
НПО да кандидатстват за финансиране като държавно делегирана дейност.
- развитието на услугите за деца и семейства в градовете с ресурсно въздействие
Шумен, Габрово, В. Търново и Търговище;
 Проведени 2 работни срещи и 1 обмяна на опит между КСУДС Шумен и
Международна социална служба във Велико Търново при работа с деца
излизащи от специализирани институции.
 Проведени две работни срещи в община Габрово и ИСДП във връзка с
реализираните услуги за деца и семейства.
 Осигурена супервизия за екипа в Габрово от страна на ИСДП
 Проведена работна конференция с представители на НПО работещи участваха
32 души представители на НПО на тема „Предизвикателства пред
организациите с НСЦ при предоставяне на социални услуги за деца и
семейства”.
 Подпомогнати три местни организации от Габрово, Стражица и Разград при
разработването на проекти по Програмата на ФАР Деинституционализация на
МТСП
 Спечелено държавно финансиране за следващите пет години за управление на
КСУДС Шумен, което осигурява трайно присъствие на проекта в региона и
устойчивост по отношение на развитието на услугите за обучения, стажове и
развитие на ресурсната подкрепа за проекта в региона.
 Оказана методическа подкрепа и помощ от специалисти на ИСДП в Звено
майка и бебе в КСУДС Търговище, които са членове на партньорската
организация
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Проведени 2 обучения за развитие на проекти в социалната сфера в Шумен и
Разград с участието на 21 представители от градовете с целево въздействие.
Осъществени 4 обменни визити в КСУДС Шумен.
Получена методическа подкрепа при подбора на персонала за местните
проекти в Разград и Нови пазар от екипа на КСУДС Шумен
Проведено едно обучение за магистрати, социални работници и НПО от
областите Шумен и Разград с участието на Колин Баур - Канада.
Проведени 7 бр. обучения за доставчиците на социални услуги за деца и
семейства. В тази връзка беше проведен и конкурс между НПО, които да
проведат обучението по насилие. Конкурсът беше спечелен от фондация
Анимус.
повишаване на професионалната
работещи в социалната сфера

компетентност

за

специалисти,

През 2006 г. екипът на ИСДП положи сериозни усилия за разпространение на един
нов подход за работа с хора, преживели травматични събития т.н. Резилианс. Чрез
проекта “Иновационни практики в Централна северна България” се опитахме да
изградим мрежа от специалисти, които да станат основно звено за развитие и
популяризиране на този подход сред всички заинтересовани специалисти в цялата
страна. В изпълнение на тази задача през 2006 г е:
 Проведен конкурс сред водещи специалисти работещи с деца и семейства за
участие в програмата по резилианс. В конкурса участваха 28 човека от различни
организации НПО, доставчици на социални услуги и държавни структури.
 Проведени бяха планираните два обучителени модул по резилианс с участието
на 20 участника с обучителите Stefan Vanistendael и Michel Manciaux.
Обученията се проведоха в София и имаше изключителен интерес. В резултат
имаме обучени 12 обучители.
 Приключи съвместната работа по наръчника за резилианс съвместно с външни
експерти Stefan Vanistendael и Michel Manciaux, както и бъдещата работа по
разпространението на подхода резилиaнс в България. В тази връзка е изготвен
график за провеждане на 13 обучения по резилианс в България от обучените
участници от обучението.
1.2. Методология на социални услуги за деца и семейства в общността около - 400
участници
Тази потребност се очерта още по-категорично във връзка с обявените търгове за
доставчици на социални услуги в общността по проект „Реформа за повишаване
благосъстоянието на децата в България” .
В рамките на този проект ИСДП приложи на практика своите разработени и
апробирани обучителни програми по:
- Въведение в социалната работа (екипите на КСДУС – гр.Пазарджик, на
организациите от Плевен, Нови пазар, Трявна, Разград и новоназначените
специалисти от КСДУС Шумен) около 45 души;
- Социална работа със случай (екипите на КСДУС – гр.Пазарджик, на
организациите от Плевен, Нови пазар, Трявна, Разград и новоназначените
специалисти от КСДУС Шумен) около 45 души
- Социална работа с деца с поведенчески проблеми (екипите на КСДУС гр.
Пазарджик, на организациите от Плевен, Нови пазар, Трявна, Разград и
новоназначените специалисти от КСДУС Шумен) около 45 души
- ( екипите на КСУ – гр.Шумен, гр.Търговище, гр.Стара Загора) около 60 души;
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Услуга по превенция на изоставянето „Звено майка и бебе” (екипите на КСДУС;
гр.Пазарджик, около 25 души
Социално-педагогическо консултиране (екипите на КСДУС гр.Пазарджик, на
организациите от Плевен, Нови пазар, Трявна, Разград и новоназначените
специалисти от КСДУС Шумен) около 45 души
Социална групова работа (екипите на КСДУС гр.Пазарджик) около 25 души
КСУ –Шумен 20 души
Социална работа в общността ( екипите на КСДУС Пазарджик, около 25 души)
Развитие на социални умения у деца и юноши (екипите на КСДУС
гр.Пазарджик, на организациите от Плевен, Нови пазар, Трявна, Разград и
новоназначените специалисти от КСДУС Шумен) около 45 души

1.3. Обучение за развитие на професионалните умения за работа с деца с
поведенчески проблем - 20 участници
Обученията се проведоха по заявка от ръководството на SOS-детски селища в
България. Целта на проведените две обучения бе да се повиши капацитета на SOSмайките да прилагат професионална грижа при отглеждането на децата. Основните
теми на обученията бяха разделени в теоретични и практични сесии. Екипите бяха
запознати с най-новите тенденции в съвременната социално-педагогическа работа с
деца и по-конкретно при деца с проблемно поведение, а именно: посрещане на детето,
развитие на детето, работата с отделен случай и мястото на професионалната оценка на
нуждите и риска при деца с проблемно поведение; планиране на плана за грижа и на
индивидуалните планове за развитие; договарянето в социално-педагогическата работа
с деца като средство за договаряне на оценката и на плана за развитие.
1.4. Обучение по супервизия и интервизия- около 20 участника общо
Обучението по супервизия се реализира по обучителна програма в обем от 50 часа
обучение, организирано в два обучителни модула и 10 часа (за всеки участник)
домашна работа между двата модула, и по два часа супервизия на всеки обучаван.
Обучението по интервизия беше предназначено за социални работници от КСДУС
Шумен, Стара Загора и представители на ДАЗД, които бяха подготвяни за
фасилитатори на тази форма на професионална само подкрепа. Като краен резултат
участниците в обучението по интервизия са преминали 36 часа теоретична подготовка
и 10 часа практически задачи за провеждане на интервизионни групи. Запознати са с
над 5 различни техники и форми за провеждане на интервизионни групи в ОЗД, което
да подобри и да подпомогне тяхната работа.
2. Повишаване на капацитета на професионалистите чрез предоставяне на
супервизия – общо над 1000 часа индивидуална и групова супервизия
През изминалата година ИСДП се очерта като един от основните доставчици на
супервизия в помагащите професии и вероятно като основен доставчик на
супервизия на социални работници в сферата на работа с деца.
2.1. Супервизия на социални работници от КСДУС в страната. Най съществен дял
супервизия беше предоставян в рамките на проект „Реформа за повишаване на
благосъстоянието на децата в България ”Помощ на помагащите” – КСДУС гр.Шумен –
около 300 часа индивидуална и 20 групова супервизия; КСДУС Пазарджик -260 часа
индивидуална и 20 групова супервизия, КДУС Стара Загора – 250 часа индивидуална и
20 групова супервизия. Супервизията беше насочена към оказване подкрепа на
социалните работници и психолози за реализиране на практика на новата методология
на работа, въведена чрез поредица от обучения основно през 2005 г. анализът на
данните от супервизията показва:
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социалните работници и психолозите срещат сериозни трудности при
изготвяне на оценката и плана на случаите, с които работят. Трудностите се
дължаха на все още неразвити умения за провеждане на интервю, което да
позволи набиране на адекватна и съотносима, задълбочена информация за
клиентите, за анализ и интерпретация на получените данни, за преодоляване на
омагьосания кръг на назоваване с едни и същи думи на основните феномени –
проблем, нужда, цели на работа. Конкретната помощ при всеки случай
подпомогна работата, както и идентифициране на нуждите от продължаващо
обучение и методическо консултиране.
Социалните работници и психолозите срещат сериозни трудности в рамките
на мениджмънта на случая. Липсата на ясни стандарти за управление на
случай, за роля на различните партньори, за механизми на взаимодействие води
до огромни противоречия в очакванията за това взаимодействие и за трудности
в конкретната работа по случай. Благодарение на супревизията преживяванията
на социалните работници намират израз и разбиране, но решението на този
проблем е извън компетенциите на тази практика.
Сериозно разминаване в подготовката на социалните работници от КСДУС и
тези в ОЗД създава също много трудности в работата по случай. Поради
голямото текучество в ОЗД делът на преминалите специализирано обучение в
рамките на проект “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в
България” значително намаля. Липсата на достатъчна методическа подкрепа и
добре разработена професионална документация води да формализъм в
оценките и плановете за действие на социалните работници от ОЗД, което от
своя страна е предпоставка за често неадекватни направления за услуги в
КСДУС.
Сериозна трудност за работещи в КСДУС е също все още в недостигът на
действителни алтернативи при необходимост от извеждане на детето от
семейната среда.

2.4. Супервизия на работещи в SOS – детски селища. Индивидуална и групова
супервизия, около 150 часа, беше предоставяна на работещите в SOS - детски селища,
майки в рамките на договор за предоставяне на супервизия и обучение. ИСДП определя
своята работа като полезна не само за майките, но и в същото време като много полезна
и за нашата организация. Опитът придобит по време на реализирането на това задание
показва, че хората работещи в SOS имат изключително тежки случаи, които са
придружени с една много сложна и динамична промяна на средата, в която се развива
организацията.
2.5. Лаборатория за изследване на детето «Какво искат да ни кажат юношите
наричани делинквентни» Целта на лабораторията е да бъде инструмент за
професионална подкрепа на специалисти, работещи с деца и младежи с поведенчески
проблеми. В по-голямата част от времето тя функционира като интервизионна група на
социални работници, социални педагози, психолози, възпитатели от различни
държавни и НПО-организации в София – от затвора в гр. София, пробационната
служба, център за работа с деца на улицата, педагогически съветници от училище, от
ОЗД и пр. Групата е доброволна и се събира веднъж месечно, всеки първи понеделник.
Участниците са 17 души. Тя възникна в отговор на нуждите от по-задълбочено
разглеждане на случаите, с които работят четирите центъра за младежка пробация и
супервизия от страна на екипа на ИСДП. Лабораторията се създаде със съдействието на
Фройдистко поле – лаборатории CIEN, Франция и лаборатория “Да растеш без
родители”, България. На практика лабораторията даде сериозен принос за успешното
стартиране на работата на КСДУС в гр.Шумен. През изминалата година работата на
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лабораторията оказа отново изключителна подкрепа на екипа на КСДУС Шумен не
само чрез българските експерти, но и чрез участието на Филип Лакаде и Даниел Лакаде
в обсъждането на някои особено трудни за работа случаи.

ІІ. Програма «Развитие на социални услуги за деца и семейства»
През 2006 ИСДП развитието на социални услуги за деца и семейства стана централно
звено в работата на ИСДП. Тази политика беше предприета в следствие на
вътрешноорганизационен анализ, който изведе две основни направления:
 пилотиране и развитие на методиката на нови алтернативни услуги за деца и
семейства, които в последствие да се превърнат в ресурсни центрове за обучение
стажове и преквалификация на професионалисти работещи в подкрепящите
професии.
 прилагане на подход за качество при предлагането на услугите и дейностите,
като се работи за тяхното стандартизиране.
 апробиране и стандартизиране на модел за управление на комплекси,
предоставящи поливалентни услуги
В изпълнение на основните организационни направления, бяха стартирани и
продължени следните проекти:
 Продължаващи социални услуги и дейности в община Габрово
 Развитие на социални услуги за деца и семейства в Шумен
 Развитие на социални услуги за деца и семейства в гр.Пазарджик
 Развитие на социални услуги за деца и семейства в Плевен, Разград, Нови пазар
и Трявна
2.1. Продължаващи социални услуги и дейности в община Габрово
В Габрово благодарение на вече реализираните проекти (2003-2005 г.) в сътрудничество
между общината и ИСДП имаше сериозен ресурс за пилотиране на модел за социални
услуги в общността. Дейността на такъв център е в подкрепа на прилагане на новото
законодателство в областта на грижи и закрила на деца. Неговите предимства са свързани
с осигуряване на качествена подкрепа на деца и семейства, в съответствие с принципите
на съвременната европейска социална политика и практика в която ключовите понятия са
индивидуализиране, качество, стандарти, разнообразие на дейности и услуги, участие на
клиентите, работа в мрежа. През 2006 г. възможностите на ИСДП да продължи да
подкрепя методически двата центъра сериозна намаляха от финансова гледна точка, но
по-важната причина беше, че се промени отношението на общинската администрация към
тях и към разбиранията за същността на работата и услугите. Радостното е, че центровете
продължават да работят. Притеснително е разделянето им и настаняването на Центъра за
социална интеграция в помещения, които не съответстват на стандарта и на решението на
Общинския съвет, благодарение на което беше получено държавно финансиране на тези
услуги. ИСДП продължава да следи за качеството на предоставените услуги и си запазва
правото да алармира съответните държавни институции.
2.2. Развитие на социални услуги за деца и семейства в КСДУС в гр.Шумен
През юли 2006г ИСДП спечели обявения от Община Шумен конкурс за доставчик и
беше подписан договор между за срок от пет години за реализирането на социални
услуги за деца и семейства в Шумен. В края на май 2006 проектът в Шумен навлезе в
пълен работен режим. Всички помещения в сградите са приспособени за директна
работа с клиентите. Това дава възможност за работа с деца и родители по основните
дейности заложени в техническото задание. От началото на проекта екипът премина
специализираните обучения предвидени по план. През януари беше даден старт на
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индивидуалните супервизии. Всеки член на екипа си избра индивидуален супервизор.
Подкрепата чрез супервизии социалните работници получават както от ИСДП, така и
от партньорите по проекта. Нещо повече партньорите участват и при реализирането на
конкретни услуги.
Комплексът за социални услуги (КСУ) Шумен реализира дейности в три основни
сектора: 1) Сектор „Подкрепа на семейството”; 2) Сектор „Услуги и подкрепа за
детето”; Сектор „Работа в общността”. Секторите обхващат дейности в следните
направления: превенция, реинтеграция и директна работа с клиентите, услуги в
общността, както и овластяване и мобилизиране на местната общност в предоставянето
на услуги за деца и семейства.
СЕКТОР „Подкрепа на семейството”
Услугите и дейностите осъществявани в този сектор са насочени преди всичко към
семействата, които са следните:
 Консултиране и подкрепа на семейства
 Групи за самопомощ на бременни жени и момичета
 Посредничество между институциите
 Звено „Майка и бебе” (ЗМБ)
 Семейна групова конференция
 Обучение, консултиране, групова работа с кандидат приемни семейства и
осиновители.
 Подкрепа на родители на деца, жертви на насилие
 Работа със семейства, чийто деца са в институции, - реинтеграция
СЕКТОР „Услуги и подкрепа за детето”
Услугите предоставяни за децата са насочени не само към детето, но и неговото
семейство. Тук акцентът обаче е върху специфичната помощ, оказвана на децата и
развитието на специални услуги в подкрепа на тяхното развитие и закрила. В КСУ в
Шумен са развити следните социални услуги:
 Спешен прием за деца
 Интервенция и индивидуална работа с деца, жертви на насилие
 Работа с деца от институциите за връщането им в семейна среда. Обучение и
подготовка с деца, напускащи институциите за самостоятелен живот
 Защитено жилище за деца, напуснали институциите
 Консултиране на деца с поведенчески проблеми и родителите им
 Дневен център за деца на улицата и деца отпадащи от училище в ЦОП
 Организиране на извънкласни форми на подкрепа и занимания за деца
 Образователни програми и групови дейности
 Училищна подкрепа за деца по конкретни учебни предмети
СЕКТОР „Работа в общността
Секторът „Работа в общността” се ангажира с популяризирането на
дейностите в КСУДС, но освен това той е и отговорен за цялостната
кампания, насочена към обществеността в Шумен. В него работи един
организатор, който работи с широк кръг от доброволци и съмишленици,
както и работи в подкрепа на персонала от КСУ. За различните дейности се
наемат външни местни експерти, които организират различните инициативи
в общността. Секторът „Работа в общността” реализира следните дейности и
услуги:
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 Обществени кампании: 1)приемни семейства; 2)осиновители; 3) срещу
насилието наркоманията и тютюнопушенето; 4) кампании за повишаване
на обществената чувствителност по проблемите на децата
 Изграждане и функциониране на мрежа от педагогически съветници,
учители и възпитатели за превенция на отпадането от училище
 Мобилна социална работа
 Работа с доброволци (кампании, подбор, разпределяне на задачи и
отговорности)
 Обществени дискусии с представители на професионалните общности
работещи с деца
 Гореща телефонна линия
Секторът „Развитие на семейството” започна своята работа по прием на клиенти
веднага след обученията и откриването на КСУ. Екипът в сектора трябваше бързо да
оформи своя работен график и да приеме първите си клиенти в ЗМБ. Това беше и една
от основните цели беше да се доведе до бърза промяна и адаптивност в реалната
ситуация. Първият клиент пристигна от ОЗД Варна на втория ден след откриването на
Комплекса, а втория след петия ден. Въпреки кратките срокове успяха да се
организират смените, ангажиментите по посрещането, както и да се даде индивидуална
супервизия и подкрепа от Надежда Денева. Зачестиха и супервизиите, като една част от
екипа беше привлечен да участва в обучения организирани от нашия партньор „Дете и
пространство” и „Фройдиско поле” – Франция. За една част от дейностите в сектора
оперативното планиране приключи. За друга част от нея по отношение на провеждане
на групова работа със семейства, бременни жени, приемни семейства и осиновители ще
продължи и през следващия период. Това се налага поради допълнителното обучение и
подготовка на персонала да работи с тази целеви групи. До края на декември общо в
Сектор „Развитие на семейството” има 13 случая от които по 11 се работи и са
подадени от ОЗД. Две молби има постъпили в началото на януари 2006 без
направление и те са подадени за първоначална оценка от социалните работници. Общия
брой клиенти, с които работи сектора „Развитие на семейството” е 33 клиенти за
ноември и декември 2006.
През периода април - юни секторът работеше активно по следните услуги:
 Превенция на настаняването на дете в специализирана институция;
 Консултиране и подкрепа на семейството по проблеми, свързани с отглеждането
и възпитанието на децата им.;
 Реинтеграция;
 Приемна грижа;
Консултиране и подкрепа на семейства
По услугата социалните работници продължават работа по три от случаите. За отчетния
период, с направление от ОЗД е насочен един случай, в средата на м. юни. . По
услугата затворените случаи са 2. Единия случай е успешно приключен, по другия
случай клиента беше насочен от ОЗД за принудително лечение в Държавната
психиатрична болница в с. Царев брод.
Звено „Майка и бебе” - предоставяне на подслон, консултиране, посредничество
между институциите. С подкрепата на социалните работници на Звено „Майка и
бебе”, през м. април, успешно беше изведена едната от майките и настанена в резервно
общинско жилище. Това стана възможно с подкрепата на Община Шумен, която
предостави апартамента, ДСП, ОЗД, които осигуриха еднократна помощ за покриване
на стари разходи и Общински жилища и имоти, които освежиха жилището. Услугата
Звено „Майка и бебе” беше представена в три от общините на територията на Област
Шумен. Беше поставен акцент върху начина за насочване на клиентите, целеви групи и
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връзката с ОЗД и социалните работници от Звеното. Темата беше включена и в
проведеното обучение на Началник ОЗД, от дирекциите „Социално подпомагане” от
Област Шумен. Доброволци бяха обучени за работа по услугата Звено „Майка и бебе”.
Реинтеграция - Работа със семейства на деца, настанени в институциите
Клиентите, насочени за работа по тази услуга са 11. Всички с направления от ОЗД.
През м. април с направление от ОЗД – Шумен бяха насочени за обучение две кандидат
– приемни семейства. Обучението беше проведено със съдействието на Миглена
Георгиева, социален работник от ОЗД – Варна. В последствие Комисията по закрила на
детето утвърди едното приемно семейство, при което към настоящия момент е
настанено като мярка за закрила по чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД дете от ДОВДЛРГ „Слънце”
– Каспичан
През целия проект имаше три сформирани групи за самопомощ на бъдещи майки
/Училище за бременни/. През месец май стартираха още две групи за взаимопомощ:
 На кандидат – осиновители, родители - осиновители и осиновени хора
 За подкрепа на роднини и близки, в семействата на които децата са настанени
като мярка за закрила по чл.4, ал. 1, т. 2 от ЗЗД;
Сектор „Развитие на детето”
Всички услуги в Сектора „Развитие с детето” развиха основните услуги и имаше
издадени направления и клиенти за следните услуги:
 „Консултиране и подкрепа на детето”
 „Дневен център за деца на улицата”
 „Училищна подкрепа”
 „Спешен прием”
Към края на проекта социалните работници от сектора работиха по 42 случая.
С решение по Чл.13, ал.1,т.3 от ЗБППМН, от МКБППМН към КСУДС бяха насочени
три деца за задължително участие в консултации, обучения и програми за преодоляване
отклоненията в поведението. Занятията се провеждат два пъти в седмицата по
предварително подготвена Програма. В групата участват 5 деца. Включени са деца
насочени от МК и деца, които идват в КСУ за училищна подкрепа, но са с минали
възпитателни дела. Паралелно с груповата работа и училищната подкрепа с децата се
провежда индивидуално консултиране в посока преодоляване на отклоненията в
поведението, изграждане на умения за поемане на отговорност и други социални
умения.
На 05.05.2006 г. пет деца с девиантно поведение, които градят умения в Комплекса,
заедно с четирима социални работници посетиха Поправителния дом за непълнолетни в
гр. Бойчиновци. Посещението беше с възпитателна цел. Децата придобиха представа за
това, каква може да бъде съдбата на един млад човек, избрал пътя на насилието и
противообществените прояви.
Стартира услугата Защитено жилище. Апартаментът, предоставен от Община Шумен
беше ремонтиран и напълно обзаведен. Сформирана беше Комисия за оценка на
предложенията на ДСП, на насочване към услугата защитено жилище. Комисията
разгледа 2 от подадените молби на момичета напускащи ДОВДЛРГ “Детелина”.
Молбите са одобрени. Момичетата преминаха през тридневно обучение. На
20.06.2006г. са изведени от институцията и настанени в Защитеното жилище. За едното
момиче е намерена работа, като продавач – консултант в магазин за плодове е
зеленчуци.
За работа с децата по изграждане на здравна култура бяха привлечени специалисти от
Общински здравен център. Програмата стартира на 5 април с дискусия на тема
“Пубертет и промените, които настъпват през този период”.
По три от случаите в сектора, бяха проведени Семейно групови конференции, с
изготвени планове от страна на семейството.
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Дневният център работи с пълен капацитет. Грижа и защитено пространство получават
13 деца, които бяха трайно на улицата и просеха. Всяко дете има седмичен
индивидуален план съобразен с неговите нужди. Грижата за децата в ДЦ е целодневна
от 9 до 17.30 ч. Осигурена е храна – три пъти на ден. Децата сами си приготвят
сандвичи и чай, като градят умения за самостоятелност.
Комплексът за социални услуги и Дневният център за деца на улицата са включени
като основен партньор на ДСП и ОЗД в Общинската програма за закрила на детето за
2006 г.
Продължава работата на децата от Комплекса в Клубовете по интереси.
В Центъра за спешен прием, екипът активно работи по подкрепата на две деца,
жертва на сексуално насилие, насочени от ОЗД – Върбица. Предоставяме подслон и
защитено пространство на майка и дете, жертва на домашно насилие. Едно дете беше
насочено от РПУ, намерено в състояние на безнадзорност.
Представител на Комплекса е член на работна група за работа с деца, жертва на
насилие и деца със суицидни опити. Работната група включва още представители на
МКБППМН, ОЗД, ДПС, МБАЛ и РИОКОЗ.
На 21 юни беше проведена кръгла маса, на която бяха обсъдени теми, свързани с
мотивацията на децата да посещават училище в различните възрастови групи,
агресията и неизвинените отсъствия. Ръководителя на сектора участва и представи
дейностите при работата с децата по решаването на поставените проблеми. На тази
среща беше представена и програмата за деца останали на поправителни изпити за
есенната сесия. За тази програма, с писмо са уведомени зам. кмета по образование и
култура при Община Шумен и специалистите от този ресор.
По услугата „Консултиране на дете и подкрепа на семейството” от ОЗД са насочени 3
случая, в средата на м. Юни.
През отчетният период екипът на КСУ си бе поставил за цел да стартира всички услуги
от методологията и да продължи да развива и популяризира вече стартиралите.
Дейностите по всяка от социалните услуги „Дневен център”, „Защитено жилище”,
„Училищна подкрепа” са поети от организатор. Подкрепящи за развиването на
услугите са доброволци.
Разработените минимални стандарти за управление на случаи работят успешно. Като
трудност все още отчитаме спазването на етапите на управлението на случая,
конкретно изразено в екипното обсъждане на оценката и плана за услуга и
навременното провеждане на мултидисциплинарните екипи. Беше проведен и детски
лагер за клиентите на ЦОП в Шкорпиловци.
Двама социални работници от екипът, всеки петък от 9.00 до 13.00 часа работят с
клиенти в общинския ромски здравен кабинет.
Сектор „Работа в общността”
Секторът „Работа в общността” реализира всички свои дейности залегнали в
техническото задание. Бяха проведени две обществени дискусии с учителското
съсловие в града, както и с представители на Родилно отделение в Шумен.
На 19 ноември на обявения световен ден за превенция на насилието върху деца. В тази
връзка през ноември и декември се проведе кампания против насилието в община
Шумен „Детство без сълзи – предотвратете насилието”.
През декември стартира мобилната социална работа в двата ромски квартала. Екип от
социални работници беше сформиран от двата сектора. Беше разработена методология
на мобилната работа, като фокусът на мобилната работа е да се идентифицират
проблемните зони в кварталите, както и да се проучат нуждите на децата и млади хора
отпаднали от образователната система.
През м. май бяха обособени 8 мобилни екипа, които извършват работа на терен в
рискови квартали на Шумен и 18 села на територията на Общината.
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Другата основна дейност, с която се работеше в сектора е набирането и управлението
на доброволци. Проведени бяха две кампании, както и беше проведено обучението на
42 доброволци. След селекционния процес доброволците в Комплекса са 35, които
работят на рецепция на трисменен график, в ЗМБ и при провеждането и
организирането на клубовете по интереси и училищна подкрепа за децата в комплекса.
Разработена беше и система за управление на доброволците с конкретни задачи и
упълномощаване на четирима от тях с функции по организирането на доброволците.
Към техническия отчет са приложени документи използвани при работата с
доброволните сътрудници. Към края на проекта доброволците в Комплекса са 53.
През м. април социални работници, доброволци и деца, облечени като пиле и заек
раздадоха повече от 500 сувенири и поздравителни картички по повод настъпването на
един от най-светлия християнски празник Възкресение Христово. Организиран бе
конкурс за стихотворение или есе на тема „Всяко дете има нужда от обич”. Конкурсът
беше посветен на 1 юни. 54 бяха участниците в конкурса, разделени в три възрастови
групи.
Беше проведена кампания в общността и чрез медиите за представяне на групата за
взаимопомощ с кандидат - осиновители, осиновители и осиновени.
Напредък по заложените в Техническото предложение критерии за наблюдение
Критерии за наблюдение изпълнението на
проекта

Базови
данни в
началото
на
проекта

Данни
от
първия
технически
отчет (І-во
тримесечие)

Данни
от
втория
технически
отчет (ІІ-ро
тримесечие)

Данни
от
третия
технически
отчет (ІІІ-то
тримесечие)

Данни
от
крайния
технически
отчет (ІV-то
тримесечие)

Обучен персонал

17
20
5

16
5
0

16
35
0

21
43
0

25
53
4

4

0

0

4

4

4
1

0
0

0
0

0
1

3
1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

3

0

0

0

2

2
3

0
0

2
1

1
1

1
1

5

0

2

1

9

1

0
4

0
92
1 400

0
160
2200

526

доброволци
групи от родители с деца проблеми в
поведението
специалисти, които да водят и подготвят
СГК
Проведени СГК
Изградено защитено жилище за 4 младежи
излизащи от институции
Разкрит дневен център за работа с деца на
улицата
Създадена
мрежа
от
педагогически
съветници за подкрепа на деца с проблеми в
поведението
кампании за приемни семейства и
осиновители
кампании за доброволци
кампании от доброволци организирани
против
насилието,
тютюнопушенето,
алкохола и дрогата
обществени дискусии по отношение на
конкретни проблематични области свързани
със закрилата на децата
Изграждане на гореща телефонна линия
Обслужени клиенти преки потребители

около 480

Индиректни потребители

Около
10 000

0

Около 10 000

2.3. Развитие на социални услуги за деца и семейства в КСДУС гр. Пазарджик
Проектът стартира дейността си в Пазарджик след подписването на договора, а именно
на 12.01.06 г.
Във връзка с реализиране на дейностите може да се обобщи следното:
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 Сформиране на Управителен съвет по проекта от 15 човека
 Избор на директор на КСУДС – Пазарджик
 Избор на екип за КСУДС – общо 21 човека
Отбеляза се голям интерес към конкурса и бяха подадени общо 99 молби за заемане
на обявените длъжности. Назначаването на екипа е от 14.04.06 г. на граждански
договор с изпитателен срок.
 Обособяване на ново работно място за работа на екипа до пускане на
сградата
 Представяне на дейностите по проекта и услугите на комплекса пред
институциите и партньорите в община Пазарджик
 Въвеждащ обучителен стаж за директора на комплекса в КСУ Шумен
 Проведени са общо девет работни срещи с партньорите, с местните
структури и професионални общности, със ЗУП и с консултантите по
проекта.
Трудностите, свързани с пускането на сградата на комплекса, надхвърлиха
първоначално заложените срокове. Очакването сградата да се пусне през месец април
беше напълно нереалистично. Временно беше нает офис за екипа в друга сграда.
Преместването на екипа на 31.08.2006 г. след издаването на Акт 15 в сградата на
Комплекса на бул. „Александър Стамболийски” № 48 беше съпроводено с трудности от
различен характер. На 08.11.2006 г. към сградата се включи постоянното електрическо
захранване. Дотогава екипът нямаше реалната възможност да работи с клиенти в
сградата, както и да се обособи в определените работни помещения.
Голям проблем се оказа също доставянето и монтирането на дървената мебел в
Комплекса. Поради липсата на голяма част от оборудването след провежданите в
продължение на повече от месец настоятелни телефонни разговори с фирмите
доставчици, на 20.10.2006 г. бе изпратено писмо до Ръководителя на ЗУП – г-жа
Харизанова с копие до кмета на общината – г-н Евстатиев с молба за оказване на
съдействие.
При стартиране на пробите на 22.11.2006 г. за експлоатация на отоплителната система,
се появиха течове на втория и третия етаж, които предизвикаха и падане на част от
окачените тавани.
Целият екип беше назначен на временен трудов договор. Настъпиха промени в броя на
екипа. През септември'06 г. се проведе допълнителен конкурс за назначаване на нови
хора на освободените и незаети места. През октомври бяха назначени 5 социални
работници, 1 психолог и 1 огняр. След проведена атестация на екипа през месец
декември, в Комплекса бяха освободени 2 човека, а 1 социален работник премина на
граждански договор. Беше назначен нов касиер-домакин в комплекса. Общо в КСУДС
работят 22 човека, от които назначени с изпитателен срок на трудов договор в КСУДС
са 20 човека, а 2 са на граждански договор.











През изтеклия период бяха проведени обучения на екипа от комплекса по:
Въвеждащо обучение по социална работа с деца – 35 часа
Работа по случай – 24 часа
Растеж и развитие на детето – 16 часа
Работа в общността – 16 часа
Професионална оценка и планиране на работа със случай – 34 часа
Социална работа с жени и деца жертви на насилие – 16 часа
Работа с Гореща телефонна линия – 16 часа
Мобилна социална работа – 26 часа
Работа с деца на улицата – 26 часа
Интервю в социалната работа – 16 часа
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Нормативна база – 10 часа
Реинтеграция и приемна грижа – 16 часа
Консултиране – 34 часа
Обучение за осиновители – 16 часа
Групова работа – 26 часа
Обучение „Звено майка и бебе ” – 26 часа
Обучение по социални умения – 26 часа
Работа с деца с поведенчески проблеми – 16 часа
Социални умения – 24 часа

Екипът на КСУДС премина стажове в КСУДС – гр. Шумен и в ЗМБ – гр. Стара Загора.
Членове на екипа получиха и допълнителни обучения на ОКОМ по проекта „Реформа
за повишаване благосъстоянието на децата в България” в гр.София, от Фондация
“Помощ за благотворителността в България” – гр. София по програма “Растеж към
устойчивост”, от фондация „Анимус” и фондация „Амалипе”, както и участия в
семинар „Детето и неговият симптом” по програма на „Лекари на света”, „Фройдистко
поле” и Асоциация „Дете и пространство”, участия в лаборатория „Какво искат да ни
кажат делинкветните юноши?”.
Също така се проведоха и вътрешни допълнителни обучения на екипа и партньори от
Кризисния център за деца, жертви на трафик. Екипът получи пълна подкрепа чрез
индивидуална и групова супервизия и консултиране за директната работа с клиентите,
както и по изготвянето на оценки, планове за услуги и доклади.
Екипът на Комплекса взе участие в 4-дневно съвместно обучение за консултанти с
колеги от КСУДС – гр. Шумен, от организации от гр. Плевен и гр. Нови пазар.
Обучението се състоя в Комплекса.
В дейности на Комплекса са включени до момента и 7 доброволци.
През изминалия период се развиха груповата работа в рискови общности. Стартираха 7
групи по превенция на отпадането от училище, 3 групи с бъдещи татковци и майки от
ромската общност. Стартира груповата работа с осиновители.
Подписано е споразумение с общината за предоставяне на помещения за изграждане на
защитено жилище за младежи, напускащи институции или в затруднено положение.
Възоснова на проведени 4 работни срещи междуинституционалната мрежа продължава
работа по превенция на отпадането на деца от училище за изработване на ефективен
механизъм за работа с деца на ниво училище, родители на деца в риск за отпадане от
училище и взаимодействие с местните партньори. Като резултат е изработения
формуляр за първоначална оценка за децата в риск да отпаднат от училище
(формулярът ще се изготвя от класните ръководители) и формуляр на договор за
партньорство между родителите и училището (предстои изготвяне на проект за
договор). Участници в тези срещи са представители на КСУДС и ИСДП, Общинска
администрация, Общински съвет по наркотични вещества, ДПС, ОЗД, РДСП, РИО,
МКБППМН, директори на училищата в Пазарджишка Община.
С цел подобряване механизма на взаимодействие бяха проведени 2 работни срещи на
тема „ Превенция на изоставяне и институционализация на деца” в КСУДС. Участие
взеха представители от ДАЗД, МТСП, РДСП, ДСП, ОЗД, ДОВДЛРГ, ДМСГД, РЦЗ,
МБАЛ, ЕСГРАОН, Дирекция „ ХО” към Община Пазарджик, ИСДП и КСУДС. В
резултат на това се сключи тристранно споразумение за сътрудничество между
Родилно отделение към МБАЛ, ОЗД и КСУДС. Резултатът от дежурствата в родилно
отделение е: проведени са общо 11 консултации на родилки (от както е стартирала
услугата в РО те са 22), които са проявили колебание за отглеждане на детето. От
всички 11 случая е стартирана работа с 5 случая (по молба на майките или с
направление). От петте майки 3 са задържали децата си, а 1 от тях е настанена в с.
Ветрен в ДМСГД.
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През месец декември се проведе национална среща на организациите и екипите, които
работят към ИСДП. Целта на срещата беше да се запознаят колегите с работата на
отделните екипи, да обменят опит и да представят собствената си работа по места. Тази
среща взеха участие екипа на комплексите за социални услуги в Пазарджик и Шумен,
както и екипите на доставчиците на социални услуги за деца и семейства в Плевен,
Нови пазар, Трявна и Разград. Това даде възможност на екипите от различните
организации да оценят собственото си развитие и постижения, както и да набележи
нови професионални задачи. Националната среща беше оценена като изключително
полезна от всички участници.
През периода бяха проведени 2 работни срещи с представители на ДМСГД – Ветрен и
Пазарджик, с ДОВЛРГД – в с. Лесичово и гр. Брацигово, както и с кметствата в тези
общини във връзка с децентрализацията на услугите за деца в последните. Обсъдени
бяха и теми по превенция на трайна институционализация на децата в домовете.
Като директни потребители на услуги в Комплекса за периода са били над 200 деца и
семейства.
Мобилната социална работа обхвана всички селища от Общината, като се целеше
информиране на общността за услугите на Комплекса и да се осигури равен достъп на
хората до социални услуги.
Реализираха се няколко кампании в общността – за популяризиране на приемната
грижа и набиране на приемни семейства; професионалната приемна грижа; против
тютюнопушенето, алкохола и наркотиците.
За професионалните приемни семейства се предлага и обучение в Комплекса.

Справка за обслужени клиенти през КСДУС в гр. Шумен и в гр. Пазарджик през
2006 г. /виж стр. 25/
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Отчет 2006 год.
Наименова
ние на НПО

Институт по
социални
дейности и
практики

№

Адрес

София
Ул.”Люлин
планина”
№ 22, вх. А

Вид услуга

Предоставяне на
услугата
(Да/ Не)

Обслужени лица/ деца
(капацитет)

Финансираща
организация

Забележка

Програми

Комплекс за
социални услуги
за деца и
семейства

- ЗМБ

11

-ДЦРДУ

25

Шумен
Ул. „Д.
Благоев”10

-Център Спешен
прием
-Консултация и
семейна
подкрепа
-Реинтеграция
-Деца с
девиантно
поведение
-Деца с
поведенчески
проблеми
-Училищна
подкрепа
-Приемни
семейства
-училище за
бременни
-Юридическо
консултиране
-психологическо
консултиране
-социалнопедагогическо
консултиране
-защитено
жилище

31

Ул. „Беласица
”11

Проекти

Сграда, персонал, лиценз от ДАЗД

33

10
10

1

71

Сградите са общински
Лиценз № 574
Звено майка и бебе

Проект
„Повишаване
на
Звено за
благосъстояни
управление на
ето на децата
проекта към
в България”
МТСП

Лиценз № 573
Социално-педагогическо консултиране на
деца и семейства в риск
Лиценз № 55 А
Център за временно настаняване
Защитено жилище
Дом за временно настаняване

2
30
180 /с направления и
доброволни клиенти/
307 /с направления и
доброволни клиенти/
25

3
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Комплекс за
социални услуги
за деца и
семейства

Пазарджик
Бул. “Ал.
Стамболийски”
№48

- ЗМБ

-Център Спешен
прием
-Консултация и
семейна
подкрепа
-Реинтеграция
-Деца с
девиантно
поведение
-Училищна
подкрепа
-Приемни
семейства и
деца
-Кандидатосиновители
-Семейно
планиране
-Придружаване
-Юридическо
консултиране
-Психологическо
консултиране
-Социалнопедагогическо
консултиране
-Мобилна
социална работа
-Летни клубове
-Защитено
жилище

*До 31. 05. всяка година

20 консултации в
родилно отделение, от
които 4 успешни
превенции (2 настанявания в ЗМБ)извън Пазарджик
0
42

10
1

44
6

4

Сградите са общински
Лиценз № 574
Звено майка и бебе

Проект
„Повишаване
на
Звено за
благосъстояни
управление на
ето на децата
проекта към
в България”
МТСП

Лиценз № 573
Социално-педагогическо консултиране на
деца и семейства в риск
Лиценз № 55 А
Център за временно настаняване
Защитено жилище
Дом за временно настаняване

20
7
0
6
26

146 (бременни в риск и
деца, не посещаващи
училище)
16
0

тел. 93505 47
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2.4. Развитие на социални услуги за деца и семейства в Плевен, Разград, Нови
пазар и Трявна
Развитието на социални услуги за деца и семейства базирани в общността в Централна
Северна България са изключително ограничени. Голяма част от специалистите,
отговорни за развитието на социалната политика на местно ниво, нямат ясна визия за
развитието на тези услуги, а в същото време от Отделите за закрила на детето
постъпват множество сигнали за насилие, неглижиране и нарушаване на правата на
децата. Другите местни институции в Централна Северна България като съда,
прокуратурата, следствието, училищата, полицията и др. или не разпознават белезите
на насилие, или когато са разпознати те нямат необходимите инструменти да влияят
върху конкретните случаи, като осигуряване на подслон, социална работа със
семейството, жертвата и насилника. Към всичко това може да се добави, че отсъства
публичен дебат в общественото пространство, което допълнително прави
проблематиката скрита за обществеността. Именно в този контекст ИСДП разработи
три годишен проект, който е насочен към повишаване на капацитета на някои от
големите общини (областни центрове) за развитието на социални услуги.
Проектът Иновационни практики за развитието на социални услуги за деца и семейства
беше финансиран от фондация ОАК през ноември 2005 година в последните няколко
месеца на годината проектът преди всичко се ограничаваше в неговата подготвителна
фаза.цялостното разгръщане на дейностите се извърши през 2006 г. Проектът работи за
установяването на социални услуги за деца и семейства, като специален акцент в
проекта ще се отдели на развитието на услуги за деца жертви на насилие и програми за
хора извършили насилие върху деца. Обхватът на дейността цели да има комплексно
разглеждане на социалните услуги и насилието да е в контекста на цяла поддържаща
система от услуги. Проектът ще работи с деца от 0 до 18 години, както и с техните
семейства и обкръжаващата им среда.
За 2006 г. по проекта на фондация ОАК бяха финансово подкрепени неправителствени
организации от Плевен, Разград, Нови пазар и Трявна на обща стойност 30 000 лв. за
развитието на социални услуги в техните общности.
Проектът предвижда две основни линии на въздействие:
 Целево въздействие върху области с неразвити социални услуги, като в
областните градове Ловеч, Плевен и Разград, където почти отсъстват
социални услуги за деца и семейства. Нещо повече, гражданският потенциал там
също е ограничен, не е предоставяна финансова подкрепа в областта на
социалната работа, както от страна на външните донори, така и от страна на
правителството. В тези три области ще се работи за изграждане на местна визия
за развитието на социалните услуги, както и стартирането на конкретни услуги
за деца и семейства от независими местни доставчици.
 Ресурсно въздействие върху области като Шумен, Габрово, Търговище и
Велико Търново, където има стартирал процес за развитие на социални услуги
за деца и семейства. В тези градове ще се работи за развитието на социални
услуги и превръщането на тези градове в ресурсни центрове за подкрепа на
професионалисти в социалната сфера. В Шумен, Търговище и Габрово ще се
развиват проекти финансирани от местните власти, Световна банка и
Правителството на Република България.

Отчет за 2006г.
Сдружение “Институт по социални дейности и практики” София

27

Развитие на социални услуги за деца и семейства в градовете за целево въздействие
използвайки опита на социалните услуги от градовете с ресурсно въздействие.
 Стартирани 4 местни проекта в социалната сфера в Плевен, Трявна, Нови пазар
и Разград (при заложени три проекта!).
 Предоставени 3 помещения (Трявна, Нови пазар и Разград) за развитието на
услугите за деца и семейства от общинските администрации.
Наети на пълен и частичен работен ден 25 специалисти които пряко да работи с децата
и семействата по местните проекти, от които двама души са наети по програмата за
заетост от Бюрото по труда в Трявна за целите на местния проект.

ІІІ. Програма „Социална работа с правонарушители”
Основно програмата има за цел да подкрепи провежданата в страната реформа в
областта на младежко правосъдие. Тази цел се реализира чрез по-конкретни дейности,
насочени към подкрепа на професионалистите и към подкрепа на социалното
включване и процеса на промяна сред младите правонарушители и децата в конфликт
със закона чрез развитието и предоставянето на социални услуги.
През 2006г. изпълнението на тази програма имаше следните особености:
3.1. Центриране към превенция и към услуги в подкрепа на деца и юноши с
асоциално поведение. Участието на наши експерти при реализиране на пробацията и
третирането на пълнолетните правонарушители беше по-скоро епизодично. Главна
причина за това е цялостната ориентация на дейността на ИСДП към социална работа с
деца и семейства.
Тук е необходимо да представим по-специално дейностите по проект “Първо
семейството” - Семейна групова конференция и отпадането на деца от училище.
Проектът се реализира на територията на гр. София, Район Слатина, в периода
декември 2005 – декември 2006 с финансова подкрепа на Програма Матра КАП на
Холандското посолство в размер на 18862,00 лева, от които са усвоени 17805,24 лева.
Цели на проекта
 Превенция на отпадането от училище чрез пилотиране на метода на Семейната
групова конференция в практиката
 Подобряване на координацията между НПО и местните власти по отношение
работата с деца и семейства
Проектът пилотира новия метод Семейна групова конференция в практиката, насочен
към подкрепа на семействата за предотвратяване на отпадането от училище на деца. В
рамките на проекта” Първо семейството” Семейната групова конференция предшества,
т.е. е алтернатива на мерките за наказание, които налага педагогическият съвет на
училището. Тя активира ресурсите на разширеното семейство и подкрепящата го
социална среда за решаване на рисковото поведение на детето или младежа за отпадане
от училище. Методът на „Семейна групова конференция” беше представен и пилотиран
в практиката в район “Слатина", София. Проектът включва: организиране на семинар за
запознаване с метод СГК и приложението му в практиката за работа с деца в риск от
отпадане от училище и техните семейства; избор на 3 училища община Слатина, в
които се пилотира СГК; подготовка и обучение на организатори за провеждане на
конференции на деца и техните семейства от избраните училища; директна работа по
провеждане на СГК с 12 деца и семейства от избраните училища в община Слатина.
Изборът на училищата от общината се осъществи чрез конкурс за участие и проведена
анкета с директори на училища, класни ръководители, педагогически съветници и
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учители от училища в района. В рамките на пилотиране на практиката на СГК се
реализираха дейности за подкрепа на професионалистите включени в практиката, като
екипни срещи, супервизия, издаване на брошура, наръчник. Чрез обучения бяха
подготвени 18 независими организатори на СГК, които организираха общо 12
конференции в рамките на шест месеца, по четири конференции на училище, в които
участваха общо 93 човека. Целеви групи на проекта бяха: 12 семейства на деца в
риск от отпадане от училище и проблемно поведение, 27 професионалисти от ОЗД
/социални работници/ и училищата/педагогически съветници, директори и др./,
социални инспектори от местата за лишаване от свобода, възпитатели от ДОВДЛРГ
работещи с деца и семейства /ДПС, нестопански организации/, обучени в рамките на
проекта.
Включеност на целевите групи
Проектът допринесе за включване на семействата в дейностите по провеждане на СГК
в различните етапи на нейното реализиране. Провеждането на СГК предвижда активно
участие на разширеното семейство на детето (това са баби, дядовци, братя, сестри,
чичовци, лели и т.н.), също и представители на подкрепящата мрежа на детето и
семейството му (приятели, близки, съседи и т.н.). Това дава възможност семействата,
техните близки и познати, както и самото дете да участват активно във взимането на
решение относно бъдещето на детето, както и изработването на план за справяне с
проблемното поведение на детето. Участието в СГК помага за мобилизиране на ресурса
на семейството за справяне с трудностите при отглеждането и възпитанието на детето,
за намиране на алтернативни решения на институционалните и наказващи мерки
спрямо деца с поведенчески проблеми и в риск да отпаднат от училище.
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Продължителността на конференцията /от няколко часа до ден/ зависи от капацитета на
участниците да достигнат до решение и план .
 Представителите на училището - педагогически съветник, учители
Участваха в информативната първа част на конференциите като представят на
участниците информация за историята на проблема, решения и възможности.
 Организатори на конференциите
Организаторите на СГК бяха подбрани сред представители на ИСДП, преминали
обучение и други специалисти работещи с деца и семейства.След специално обучение
те придобиват умения за : подготовка за провеждането на конференция /покани,
информиране на участниците и др. /за фасилитиране на провеждане на етапи на
конференцията/ информативна и за вземане на решение и приемане на решението/ .
Организаторите имат основната отговорност за осигуряване на участието на
професионалистите работещи по случая за първата част ; участието на семейството и
предоставяне на условия за спокойно и безопасно вземане на решение от семейството
/храна, напитки за участници ти, помощ при нужда и др./.
 Водещият случая от ОЗД или други представители на социалните служби
Това са професионалистите, които заявиха нуждата от провеждане на СГК,
комуникират с организаторите на СГК и я предлагат на семейството. Участваха в
първия етап на конференциите, където представят проблема, ситуацията на детето,
взетите до момента мерки, възможности за подкрепа и др. Участваха и в третия етап на
конференциите при формулиране решението на семейството или неговата промяна, ако
то е незаконно. Водещият поддържа връзка със семейството по изпълнение на плана за
справяне с проблема.
Постигнати резултати
1. Проведени 12 семейни конференции насочени към справяне на семейството с
отпадането от училището и проблемното поведение на детето.
2. Запознати с метода и около 23 професионалисти работещи с деца и семейства в
София
3.Обучени за провеждането на Семейни групови конференции - 18 човека
3. Подобрена комуникация между професионалистите работещи с деца и младежи
отпадащи в училище и с асоциално поведение – декларация за интерес предоставени от
няколко ОЗД в София.
4. Въвеждане изпробване на нова практика за работа със семейства, акцентираща на
вземане на решение от семейството по отношение възникналия проблем с детето
5.Издаден наръчник за СГК за професионалисти.
6.Подготвени два учебни филма за подготовка на специалисти.
ИСДП пое ангажимент за безплатно провеждане на СГК по заявка на ОЗД в София в
рамките на цялата 2007 г.
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3.2. Важна особеност на дейността по програмата през 2006г е, че се реализира
главно чрез дейности в рамките на другите програми. Обучението и супревизията
на помагащите специалисти обхващаше в голяма степен работа с деца и юноши с
поведенчески проблеми, от една страна защото много често повечето проблеми при
децата клиенти на КСДУС имаха израз и в проблеми и трудности в поведението –
бягства, нередовно посещение на училище, агресивни прояви, асоциални прояви пр. и
от друга, тъй като компетентността на ИСДП в тази област е вероятно най-висока сред
доставчиците на социални услуги за деца и семейства. Свидетелство за това е поканата
от страна на Звеното за управление на проекта “Реформа за повишаване на
благосъстоянието на децата в България” за представяне на заключителната
конференция по проекта през пролетта на 2006г. именно на услугата “Превенция на
отклоняващото се поведение”.
3.3. Разработени проекто-предложения за създаване на специализирани програми
за работа с правонарушители с наложено наказание пробация.
През 2006 г. към ГДИН, сектор „Пробация” бе обявен конкурс за изработване на
развиващи програми за обществено въздействие. ИСДП изготви две такива
предложения като:
- Общата цел на предложението е да подпомогне постигането на целите на
наказанието пробация като съвкупност от ограничителни мерки за надзор и
въздействие без лишаване от свобода.
-

Конкретната цел на предложението е да се разработят 3 програми за
обществено въздействие, отговарящи на изискванията на закона за изпълнение
на наказанията, на съвременните научни стандарти и да са приложима за
осъдените на пробация в България.

Предложението бе да се развият следните програми: Развиваща програма за
правонарушители; Корекционна програма за подобряване на комуникативните умения
и уменията за справяне в конфликтни ситуации и Корекционна програма за овладяване
на гнева. През 2007 ИСДП ще реализира и разработи корекционна програма за
подобряване на комуникативните умения и уменията за справяне с конфликтни
ситуации. Програмата ще бъде пилотирана и предоставена на пробационните служби в
страната.
Темата за правонарушителите беше и една от темите в изследванията на екипи на
ИСДП през 2006 г. (виж по-долу).

ІV. Реализирани изследвания и през 2006 г.
4.1. Подкрепа на Националния статистически институт при подготовката на
национален аналитичен доклад за деца без родителска грижа и деца в конфликт
със закона
Изследването е по заявка на УНИЦЕФ и беше насочено към анализ на съществуващите
данни в посочените области и професионален коментар на тенденциите, които те
разкриват. Докладът е за Институт Иноченти. Подготовката на доклада срещна големи
трудности поради различна интерпретация сред партньорите на същината на задачата,
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паради отсъствието на данни и противоречивостта в тях, в зависимост от институциите,
които ги предоставят.
4.2. Измерения на бедността сред децата
Изследването се проведе по заявка на УНИЦЕФ. Голямата цел на изследването беше да
подпомогне пилотирането на национално количествено изследване относно
измеренията на детската бедност в България. Като по-конкретна цел на изследването бе
да се проучат аспектите на детската бедност. Това наложи формулиране на следния
изследователски въпрос: как децата възприемат бедността – влияе ли тя върху тяхното
здраве и оцеляване; върху възможностите за психо-емоционално развитие и
образование; върху възможностите им за участие в социалния и културен живот на
общността.
Основните хипотези на проучването са две:
 Първо, възприемането на бедността в различните възрастови групи при децата е
различно.
 Второ, има различни нива на бедност, които имат и различни измерения върху
живота на децата.
По време на изследването се проведоха общо 6 фокус групи: 4 фокус групи с деца
между 10 и 17 години; 1 фокус група с родители и 1 фокус група със специалисти. Бяха
проведени общо 6 интервюта: 4 интервюта със специалисти от различни сфери – личен
лекар, библиотекар, социален работник от ОЗД, социален работник от Комплекс за
социални услуги за деца и семейства, който извършва мобилна социална работа в
рискови райони; 1 интервю с родител и 1 интервю с девойка на 18 г.
Общо в изследването са обхванати 36 лица, от които 10 специалисти от различни сфери
– образование, здравеопазване, култура, социални услуги за деца и за семейства; 8
родители като 7 от тях са от социално слаби семейства, а 1 родител определя себе си
като представител на средната класа; и 18 деца като от тях 15 са от социално слаби
семейства, а 3 са от семейства с възможности.
Една от хипотезите на изследването бе, че има различно възприемане на бедността сред
децата, което се дължи на възрастови особености. В хода на изследването се наложи
предположението, че възприемането на бедността зависи също и от социалния статус
на семейството. Това второ предположение ни насочи да проведем интервюта и с деца,
които учат в добри училища, за да видим тяхната гледна точка към проблема с детската
бедност и да можем да съпоставим доколко има връзка между двете предположения.
Според оценката на заявителите изследването в голяма степен е подпомогнало
подготовката и провеждането на национално представително изследване за детската
бедност.
4.3. Изследване на методологията за оценка на образователните потребности на
деца със специални образователни потребности, използвана от екипите за
Комплексно педагогическо оценяване към Регионалните инспекторати по
образованието към МОН.
Това изследване беше проведено от Институт по социални дейности и практики
(ИСДП) по задание на Фонд „Спасете децата” – Великобритания и Министерство на
образованието и науката (МОН). Експерти на МОН участваха в разработването на
методологията и осигуриха работата на теренните специалисти. Изследването беше
извършено в периода май-юни 2006 г.
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През последните години деца със специални образователни потребности (СОП) все
повече влизат в общообразователните училища в контекста на цялостната промяна на
отношението към детето и неговите потребности и под натиска на неправителствените
и международните правозащитни организации против сегрегационните образователни
модели. Промяната на статуквото става все по-последователна, но въпреки това
напрежението в професионалните общности по повод ролята и функциите на
помощните и общообразователните училища, въвеждането на интегрираното
образование, расте. Нещо повече, недостатъчният обществен диалог по въпроса, би
могъл да постави родителите и децата в ролята на изкупителна жертва. Сред многото
дискусионни въпроси, ключов е този за обективността и достоверността на оценката на
децата при насочване към общообразователно или помощно училище.
Екипът на ИСДП проведе представително качествено проучване на нагласите и
мнението на професионалистите, работещи в сферата на образованието и закрила
правата на детето. В хода на подготовката на изследването екипът взе решение да
включи и родители на деца със специални образователни потребности, за да има пообективна представа за използваните от ЕКПО методи за оценяване.
Методологията и анализът на изследването беше извършен от доц. Нели ПетроваДимитрова, Надя Стойкова, Георги Богданов Надежда Денева и Милвана Панайотова.
Работата на терен беше извършена от Гергана Табакова, Нина Стоянова, Ивайло
Иванов, Адриан Апостолов, Камен Костов, Евгения Романова, Светлана Григорова,
Весела Сергеева, Мая Райкова, Теодора Гатева и Ивелина Иванова.
Изследването дава отговор на поставените въпроси и същевременно формулира изводи
и препоръки, които е необходимо да инициират промяна по отношение на
съществуващия модел за оценка на децата със специални образователни потребности.
Конкретната цел на изследването е анализ на ефективността на използвания от Екипите
за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към регионалните инспекторати по
образование (РИО) подход и метод на работа при оценката на образователните нужди
на децата. За целта експертите към Институт по социални дейности и практики (ИСДП)
разработиха методология за оценка на работата на ЕКПО. Тази методология беше
приложена от екипите на ИСДП в Регионалните инспекторати по образование във
Варна, Габрово, Пазарджик, Разград, Стара Загора, Хасково, Шумен, София-град, както
и в 7 помощни и специални училища и 5 общообразователни училища към
горепосочените области.
Фокусът на анализа бе да се оцени подходът на ЕКПО при оценката и насочването на
детето със специални образователни нужди към интегрирано обучение в масово училище
или обучение в помощно училище. В тази връзка бяха проведени фокус групи,
дълбочинни интервюта и наблюдения в РИО и по време на работата на ЕКПО.
Методологията предвиждаше и преглед на наличната документация по случаи - каква
методология се прилага и доколко дава възможност да бъде разкрит реалният
потенциал на детето да учи в общообразователно училище. От инспекторатите по
образование беше изискана работна документация, за да се направи допълнителен
анализ. В тази връзка ИСДП приложи удостоверение № 0014300, издадено на ИСДП от
Комисията за защита на личните данни на основание чл. 14 ал. 4 от ЗЗЛД, с което се
дава основание за достъп до лични данни на деца и родители. Независимо от това в някои
от инспекторатите по образование отказаха да предоставят исканата информация, позовавайки
се на същия закон.
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Като резултат очакваме това изследване да допринесе за промяна на съществуващите
методи и практики за оценка на образователните потребности на децата със специални
образователни потребности.
4.4. Оценка на нуждите от обучение в област Стара Загора. Изследването е
проведено от експерти на ИСДП.
Изследването е по заявка на организацията АРК и има за цел подкрепа на провеждания
там проект за стимулиране на деинституционализацията на грижи за деца.
Иизследването се извърши в момент на сериозно осмисляне на социалната политика за
деца и семейства в област Стара Загора, което дава възможност да се обхване
цялостната картина на дейности и услуги, касаещи благосъстоянието на децата в
района. Според експертите в община Стара Загора са развити най-много и найразнообразни социални услуги за деца и семейства. В същото време Стара Загора е и
общината с най-голям брой институции за деца и семейства в цялата страна, което я
поставя
в
непривелигирована
позиция
да
извърши
реформите
по
деинституционализация залегнали в националните стратегии и планове на страната.
Наличието на осем институции и настанените там деца и заетия многоброен персонал е
едно огромно предизвикателство за общинската администрация, ОЗД и разбира се за
всички национални ведомства на чийто подчинение са специализираните институции.
Липсата на каквито и да било услуги в общините около Стара Загора, също правят
институционалната грижа единствено възможна в региона. Необходимостта от
цялостен подход и стратегически поглед към изграждане на политика фокусирана
върху детското благополучие прави настоящото изследване важно и в същото време
отговорно по отношение на натрупаното знание и множеството реформи извършвани
от различни институции. Изследването показва, че основните празноти, върху които е
необходимо да се работи са свързани с повишаването на познанието и техническа
помощ и подкрепа, насочена към ОЗД, институциите за деца, доставчиците на социални
услуги и местните институции работещи по социалната политика за деца и семейства.

V. Взаимодействие с институциите и партньорства
5.1. Партньорство с държавни институции, местна власт
През 2006 г. организацията продължи да инвестира много усилия и време за да
усъвършенства своята работа в отношенията с други и институции и организации и
особено с представителите на мастната власт..Благодарение на реализираните проекти
за подкрепа на държавната политика и за подкрепа на работещите в държавните
институции ИСДП продължи да изгражда своя образ на сериозен професионален
партньор на АСП, на ДАЗД, на ГД»ИН» при МП. Експерти на ИСДП са канени да
участват в работни групи за изработване на под законови нормативни документи,
методически материали и пр.
Особено успешна практика в това отношение се оказа сформирането на съвети за
управление на всички проекти, в които се включваха представители на всички
заинтересовани институции. Това ги направи съпричастни към управлението на
проектите, а на нас даде възможност да посрещнем и други специфични потребности в
хода на реализиране на проектите, по предложение на държавните институции.
Благодарение на работните срещи, на индивидуалните контакти, на конкретните връзки
и взаимоотношения успяхме да направим по-видима високата компетентност, с която
работим, да затвърдим и разширим доверието на различните ни партньори. Израз на
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това доверие е спечеленият през 2006 търг за предоставяне на услуги в гр.Шумен,
организиран от общината. На много добро ниво се реализираха и отношенията с
общинската администрация в гр. Пазарджик. Работата ни с местните власти в Плевен,
Разград, Трявна, Нови пазар и други градове подпомогнаха подкрепата на местните
власти за развитие на социални услуги за деца и семейства. Всичко това ни дава
основание да смятаме, че сме водили една добре обмислена и подплатена с много
качествена работа, политика на организацията.
5.2. Партньорство с НПО в страната
През изминалата година и партньорството ни с други НПО постигна ново качество –
осъщественото партньорство в консорциуми със сдружение „Самаряни”,
Международна социална служба ни донесоха успех в търговете за управление на
Комплекси за социални услуги за деца и семейства като водеща организация в Шумен и
Пазарджик. Участието ни в творението на социалната политика в цялата страна ни
показа необходимостта от обединяване на усилията на НПО за решаване на конкретни
проблеми. По тази причина ИСДП стана член на национална мрежа “ФамилияСоциална политика”, чрез която допринесохме за интензифициране на процесите на
публично-частното партньорство, децентрализацията и други.
ИСДП все повече се налага като една от големите професионални организации (не в
смисъл на синдикална, а в смисъл на реализираща високо професионализирана
дейност) с имидж на коректен партньор. Това са част от основанията нашата
инициатива за протест срещу забавяне на децентрализацията на ДОВДЛРГ да бъде
подкрепена от почти всички големи НПО в страната.
5.3. Международна дейност и партньорство.
Международното партньорство е един ключовете за успех и реален принос за
европейската интеграция на България. През 2005 година ИСДП установи партньорски
взаимоотношения с международна европейска неправителствена организация, която
има седалище в Брюксел и обединява около 15 страни, членки на SMES – Europe. Това
е мрежа, която работи по проблемите на социалното включване на хора с психични
проблеми в Европа. През 2005 г. ИСДП е приета официално за член на SMES – Europe.
През 2006 г експерти на ИСДП имаха възможност да участват в работни семинари в
Милано, Италия.
Съвместен проект (Coopération Wallonie-Bruxelles avec la Bulgarie (2006-2008)
«PARCOURS
d’INTERVISION
et
INTERACTION»
PROJET SMES-EUROPA et SAPI, Dans le cadre de l'accord de coopération entre la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles - Capitale et la
République de Bulgarie, signé a Bruxelles le 7 décembre 2002, SMES-EUROPE, en
collaboration avec le partenaire Bulgare SAPI, a l’intention de présenter ce projet de
formation / échange, de même qui a été fait dans le cadre de coopération avec la Pologne.)
беше подкрепен от българското правителство по един много странен начин – без
никакво финансиране. Това създаде големи трудности за нашата организация, но
ние не се отказахме и успяхме да посрещнем четирима представители на
партньорите, да им подготвим програма за посещение на добри практики в София,
Благоевград и Пазарджик.
Именно благодарение на добрия си имидж ИСДП беше поканен да извърши
независим мониторинг на проект AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES
ENFANTS ET ADOLESCENTS AVEC DES BESOINS SPECIFIQUES DANS LES CENTRES
DE JOUR ET LES INSTITUTIONS EN BULGARIE : «L’ENFANT ET SES SYMPTOMES» за
Médecins du Monde, Bordeaux, France. В България проектът се води от организацията
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“Дете и пространство”. Проектът е в продължение на три години и наши представители
участват в семинарите, търсят обратната връзка на участниците, срещат се с
потребителите на резултатите на проекта извън конкретните участници в обучението.
Докладът за 2006 г. беше изготвен от Нели Петрова и Милвана Панайотова.

VІ. Изводи и препоръки
1. Организацията се развива успешно, заема водещо място сред
НПО, работещи с деца и семейства в риск.
2. Имаме постигнати успехи по всички основни приоритети по
които работим – изследвания, обучение, предоставяне на услуги.
3. Дейностите на организацията бележат устойчивост – работим по
договори за две, три, пет години, което ни дава възможност да
развием административен капацитет и да сме в състояние да
приемаме и краткосрочни договори.
4. За първи път през 2006 г. стартирахме стопанска дейност.
Придобиването на лиценз за професионално обучение ще ни
открие сериозни възможности в областта на обучителните
услуги. Това е важно за развитието на ИСДП като самостоятелна
организация
5. През 2006 г. институтът се утвърди като водеща организация в
областта на методологията на социалната работа с деца и
семейства. В този контекст е необходимо да осмислим ролята си
и да я откроим още по – ясно като подготвяме годишни доклади,
издаваме бюлетин и пр.
6. ИСДП разполага със сериозен ресурс от специалисти, което е
резултат от последователната политика на развитие на собствен
екип, а не на широко разпространената политика на наемане на
външни консултанти. Смятаме, че тази политика трябва да
продължи и да се усъвършенства по посока на сформиране на
нови екипи от обучители по различните програми на ИСДП,
екипи от изследователи, супервизори и консултанти.
7. Необходимо е да продължат усилията за подобряване на
организацията и управлението на работата в условията на
непрекъснато разширяване на дейностите.
УС на ИСДП изказва своята благодарност на всички членове на
сдружението, на всички членове на екипа на организацията във
всички нейни структури, на всички партньори и приятели за
успешната съвместна дейност през 2006 г.

София, май 2007 г.
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