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интернет адрес: sapi@sapibg.org,
интернет страница: www.sapibg.org

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
2007 ГОДИНА

През 2007 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 и през отчетната година значително нарасна
както поради развитието на самата организация, така и поради промяната в условията и
възможностите за НПО в страната. ИСДП приема предизвикателството да бъде една от
водещите НПО в страна член на Европейския съюз. През 2007 г. ИСДП стана член на
Националния съвет по закрила на детето, редовен член на европейската мрежа
Евродете, член на Управителния съвет на Националната мрежа за децата в България.
ИСДП е един от инициаторите и авторите на първия алтернативен на правителствения
доклад относно напредъка на страната в прилагането на Конвенцията на ООН за
правата на детето.
Основни приоритети през изминалата година за нашата организация бяха:
- Деинституционализацията на грижите за деца в нашата страна. ИСДП на
практика участва в този процес чрез гражданска позиция, чрез проучване на
проблема и чрез директно участие в реформиране и преструктуриране на
институции.
- Развитие на качествени услуги в общността - чрез подкрепа за развитие на
стандарти за качество на новите услуги и чрез съдаване и реализиране на
качествени услуги.
- 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.
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;
- Прилагане на подход за професионализиране и компетентност в областта на
социалната работа с деца и семейства в риск. 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 60 бакалаври и специалисти в областта на социалните, правните и
икономическите науки. По този начин гарантираме качество на работа и
съответствие с европейските стандарти.
- Прилагане на подход за иновации - 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 – програми за социални умения за правонарушители, през
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изминалата 2007 г. новата практика беше и изслушването на деца в съдебни
процедури;
- 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,
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 109 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 София, 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 София, 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. През 2007 г. ИСДП получи лиценз от
НАПОО за провеждане на професионално обучение по професиите социален
работник и помощник възпитател.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
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организацията притежава лиценз от НАПОО за професионално обучение за професия
“Социален работник” със специалност “Социални услуги на деца и семейства в риск” и
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: Гергана Георгиева

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.
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Програмите се реализират чрез работа в група с участници клиенти на центъра.
Групата се води от обучените членове на екипа.
Ръководител: Надежда Денева
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 позадълбочено 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
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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.
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: Надя Стойкова
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:
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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.
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: Яна Станева
Ръководител: Златка Ангелова
Център за обществена подкрепа, София, проект „Друго пространство за децата в
дома”на ИСДП, Програма ФАР
Центърът предоставя услуги организирани в два сектора 1) Сектор „Подкрепа на
семейството”; 2) Сектор „Услуги и подкрепа за детето”;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
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предоставянето на услуги за деца и семейства. Основата цел на работа е центъръ да
съдейства за де-институционализация на грижите за деца, особено на децата в ДДЛРГ
„Петко Славейков”, на чията територия е той, 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.
Ръководител екип Гергана Кузмова
Ръководител проект Георги Богданов

Анализ на дейността на ИСДП през 2007 г.

Управление на дейността
Организацията се ръководи оперативно от Управителния съвет, който провежда наймалко веднъж в месеца свои съвещания. През 2007 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
главен счетоводител. През 2007 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
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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 2007
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 2007 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.

През 2007 г. организацията стана редовен член на Евродете – европейска мрежа на
организации и мрежи за деца, подкрепяна от Европейската комисия. Членове сме на
европейска мрежа “Психично здраве и социално изключване”, с която реализираме
съвместни дейности за обмен на добри практики. За нас е особена гордост, че също през
2007 г. ИСДП стана член на Национален съвет за закрила на детето, при Председателя на
ДАЗД, в който съвет ние се опитваме да дадем и на национално политическо ниво своя
принос за развитие на реформата в грижите за деца.
Участието ни в Национална мрежа “Фамилия -Социални политики” и Национална
мрежа за деца е израз на нашата готовност за парнтьорство с други организации в страта
за да можем да постигнем по сериозни цели.
Приз изминалата 2007 г. В ИСДП проведоха своя стаж студенти от Университета в Бордо
и от Национално училище по социално здраве в Рен, Франция. Техните доклади
показават, че студентите са изключително удовлетворени от своята работа в
организацията, а ние също имахме възможността да се възползваме от техните оценки
върху управлението и дейностите на организацията, както и за оценка на един от
водещите ни проекти. Организацията «Ничии деца” от Полша се превърна в един много
ключов партньор на нашата организация в дейностите и проектите по една новите ни
теми – изслушване на деца в наказателното съдебно производство. И през изминалата
година продължи нашето партьорство с Фройдиско поле, Франция и Лаборатории CIEN.
Трябва непремнно да отбележим ползотворното си партньорство също с :
• Община София
• Община Шумен
• Община Пазарджик
• Проект “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България” на
МТСП – разработване на стандарти за услуги за деца
• НПО – МСС, БАОО, АРК, Сдружение Самаряни, Фондация “Стъпка по стъпка”,
фондация “Партньори – България”, Фондация “Дете и пространство”, Сдружение
Жанета -Разград, Сдружение “Малки стъпки-Плевен” Асоциация SOS - жени и
деца преживели насилие, Нови пазар”
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Нашите донори през 2007 г, на които изказваме своята благодарност:
• УНИЦЕФ
• Дамски клуб
• Програми на Европейски съюз, Програма ФАР
• Фондация ОАК
• Държавно-делегирана дейност
• Много строителни фирми, благодарение на които бяха събрани повече от 170000
лева, с които успяхме да ремонтираме новия ЦОП в ДДЛРГ „Петко Славейков”,
София.
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 « За подобрено правосъдие »
І. Програма „Повишаване на капацитета на професионалистите от помагащите
професии”
Програмата е насочена към по-нататъшното професионализиране на помагащите
професии и главно на социалните работници, социалните педагози, психолозите.
През2007 г. ИСДП стана лицензиран доставчик на професионално обучение по
помагащи професии, създаде свой Център за професионално обучение.
През 2007 г. работата ни по тази програма премина на ново ниво – въвеждане на
стандарти за професии и обучение.
Стандарти за помагащи професии и за обучение по помагащи професии по Проект
Реле 2, по Програма на ЕС ЛЕОНАРДО. Ние работихме в партньорство с СУ”Св.Кл.
Охридски” за изработване на стандарти за помагащи професии, които работят с деца и
юноши в ситуация на изоставяне и изработихме в партньорство с обучителни
организации от Франция, Португалия, Румъния, Унгария, Дания и Германия
европейски изисквания за професиите и европейски изисквания за обучение на такива
специалисти. В резултат на този проект през 2008 г. очакваме да изработим и
апробираме европейски програми за продължаващо обучение на специалисти от
помагащите професии за работа с деца и юноши, в ситуация на изоставяне.
Стандарти за услуги. През 2007 г. представители на организацията участваха в
работни групи към Проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в
България” за разработване на стандарти за услугата „Звено и майка и бебе”, „Приемна
грижа”, „Управление на случай”, което очакваме да се отрази положително за
постигане на приоритетите на реформите в областта на грижите за деца и семейства в
риск:
- 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.
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
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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.
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.
През 2007 г. реализирахме обучителни дейности в отговор на следните потребности:







1.1 Обучения по прилагане на новото законодателство за социални услуги в
общността – 30 участници
Оказана методическа подкрепа и помощ от специалисти на ИСДП в
сдружение ЖАНЕТА, Разград, Сдружение Нови пазар, Сдружение Малки
стъпки, ПлевенЗвено майка и бебе в КСУДС Търговище, които са членове на
партньорската организация
Получена методическа подкрепа при подбора на персонала за местните
проекти в Разград и Нови пазар от екипа на КСУДС Шумен
Проведени обучения за доставчиците на социални услуги за деца и семейства.
Обучение по предоставяне на социални услуги за пет групи от ОЗД в цялата
страна – 100 души (в партньорство)

1.2.Повишаване на професионалната
работещи в социалната сфера

компетентност

за

специалисти,

През 2007 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 2007 г е:
 Проведени бяха заключителните обучителени модул по резилианс с участието
на 20 участника с обучителите Stefan Vanistendael и Michel Manciaux. 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 .Наръчикът е издаден и е
част от обучителната програма.
13. Методология на социални услуги за деца и семейства в общността около - 300
участници
През тази година обучението освен за работещите в ИСДП в тази област се
предоставяше по заявки на НПО, на общини. В рамките на този проект ИСДП приложи
на практика своите разработени и апробирани обучителни програми по:
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Въведение в социалната работа (екипът на ЦОП София, ДДЛРГ „Петко
Славейков”, ДДЛРГ „Детелина”, екипите на организациите от НПО от Дупница
и Враца, новоназначените специалисти от КСДУС Шумен и Пазарджик екипите
от социалните услуги в община Разград,) около 75 души;
Социална работа със случай (екипът на ЦОП София, ДДЛРГ „Детелина, ДДЛРГ
„Петко Славейков”, екипите на организациите от НПО от Дупница и Враца,
новоназначените специалисти от КСДУС Шумен и Пазарджик, екипите на
организациите от НПО от Дупница и Враца, екипите от социалните услуги в
община Разград) около 75 души.
Социална работа с деца с поведенчески проблеми (екипът на ЦОП София,
ДДЛРГ „Петко Славейков”, екипите на организациите от НПО от Дупница и
Враца, новоназначените специалисти от КСДУС Шумен ) около 20 души
13 специализирани обучения екипите на Плевен, Нови Пазар и Разград (общо 30
участника)
Специализирано обучение по приемна грижа в два модула – екип на ИМКА,
Габрово -15 души; пет групи от ОЗД в цялата страна – 100 души (в
партньорство)

1.4. Обучение по въведение супервизия и интервизия- около 20 участника общо за
екипите от социалните услуги в община Разград
Обучението по супервизия се реализира по обучителна програма в обем от 20 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.
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 новите алтернативни услуги – 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, ЦОП, София – 50 часа. 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.
- социалните работници и психолозите комплексите вече се справят много добре
с изготвяне на оценката и плана на случаите, с които работят. Трудностите,
които срещат са преди всичко по отношение на ясно диференциране на работата
по случая с другите партньори, преди всичко с ОЗД. Конкретната помощ при
всеки случай подпомогна работата, както и идентифициране на нуждите от
продължаващо обучение и методическо консултиране.
- Социалните работници и психолозите от ОЗД продължават да 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
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намират израз и разбиране, но решението на този проблем е извън
компетенциите на тази практика.
Продължава и се задълбочава сериозното 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.
Голямото текучество и недостигът на кадри са сериозен проблем, който поставя
в критична ситуация работата по много случаи, или снижава значително нейното
качество. 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 и ЦОП през 2007 г. беше работата
с децата от ДДЛРГ. Трудностите в работата по случай надхвърлят
компетенциите на социалната работа и поставят остро въпроса за отсъстве на
услуги за деца и младежи в областта на психичното здраве и също пропуските в
образователната система.

2.4. 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
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. През 2007 г. работата на
Лабораторията беше главно по посока на подкрепа на младия екип на ЦОП София,
въпреки че бяха разгледани и случаи на КСДУС Пазарджик. Проведени бяха и
съвместни срещи с Фондация „Асоциация Анимус” и други партньори.
2.5. Изследвания и публикации на ИСДП през 2007г.


Чувствителност на системата за установяване, регистриране и съобщаване за
случаи на насилие над деца в България –междунородно сравнително изследване
по заявка на УНИЦЕФ;



Децентрализацията на домовете за деца лишени от родителски грижи предизвикателства и възможности, национално представително изследване по
заявка на УНИЦЕФ;
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Доклад по изпълнението на Подготвителен проект за Създаване на умения за
живот в децата от ДОВДЛРГ в България, осъществен от Министерство на
образованието и науката и финансиран от УНИЦЕФ с изпълнител КЕЪР
България през периода 1 август 2005 – 30 юни 2006 г.;



Доклад-оценка на втория цикъл от програмата “Детето и неговите симптоми” за
“Лекари на света” Франция и Фройдиско поле, Франция;



Корекционна програма за обучение в комуникативни социални умения на
правонарушители, по заявка на Министерство на правосъдието;



Резилиансът – да го открием.



Участие в Независимия доклад на НПО от България в допълнение към доклада
на българското правителство за напредъка на страната по прилагане на
Конвенцията за защита правата на детето, пред Комитета по правата на детето
към ООН.

2.6. Изводи за развитието на програмата през 2007 г.
 Програмата се развива успешно. Най-сериозно постижение е
лицензирането на тази дейност и легитимиране на нашия Център за
професионално обучение.
 Изграден е сериозен обучителен екип по всички програми на
центъра, благодарение на специализирането на обучители от КСДУС
в Шумен и Пазарджик

 Програмата има нужда от обособяване и самостоятелно развитие.
Прекалената и обвързаност със социалните услуги има своите
предимства, но вече е време да започне да функционира независимо
за да допринесе за развитието на цялата организация.

ІІ. Програма «Развитие на социални услуги за деца и семейства»
През 2007 развитието на социални услуги за деца и семейства продължи да бъде
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
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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:
 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 гр.София
 Подкрепа за развитие на социални услуги за деца и семейства в Плевен, Разград,
Нови пазар.

2.1. 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
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.
През 2007 г. общо 230 клиенти на Комплекса преминаха през програми за групова
работа. Общо за годината работихме по:
 181 направление от ОЗД;
 Молби на доброволни клиенти – 20;
 Юридическо и психологическо консултиране на доброволни клиенти
предоставихме в извън работно време на над 120 семейства.
В партньорство с БЧК и „Каритас Амброзиана” Италия реализирахме два проекта:
„Топъл обяд” и „Летен лагер” за децата.
Приоритети в работата поставихме на:
 Повишаване качеството на работата в съответствие с критериите
и стандартите зa предоставяне на социални услуги за деца в
общността;
 Продължаващо обучение, специализиране на екипа и повишаване на
квалификацията като стъпка за постигане на основните цели;
 Разширяване на мрежата от патньори и междуинституционалното
сътрудничество;
 Разширяване на директната социална работа с деца и родители чрез
групова и мобилна социална работа.
 Разгръщане на услугата „Приемна грижа”

Секторът „Подкрепа на семейството” работи с пълен капаците през 2007 г. по
следните услуги:
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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- тя се предоставя на почти всички родители на
децата, които са изпратени с направление от ОЗД. Услугата предполага оказване на
подкрепа на родителя като клиент, който се нуждае от цялото внимание на помагащия.
Звено „Майка и бебе” - предоставяне на подслон, консултиране, посредничество
между институциите
Реинтеграция - Работа със семейства на деца, настанени в институциите
През целия проект имаше 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”
Услугата Защитено жилище получи държавно финасиране и беше отдадена на външен
доставчик.Конкурсът беше спечелен от ИСДП. Апартаментът, предоставен от Община
Шумен беше ремонтиран и напълно обзаведен.
По три от случаите в сектора, бяха проведени Семейно групови конференции, с
изготвени планове от страна на семейството.
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.
Продължава работата на децата от Комплекса в Клубовете по интереси.
В Центъра за спешен прием, екипът активно работи по подкрепата на деца, жертва на
сексуално насилие, насочени от ОЗД в цялата област. Предоставяме подслон и
защитено пространство на майка и дете, жертва на домашно насилие.
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.
Сектор „Работа в общността”
Секторът „Работа в общността” реализира всички свои дейности залегнали в
техническото задание. Особен акцент през 2007 г. беше развитието на професионалната
на приемни родители бяха одобрени още през август пет приемни семейства и бяха
настанени в тях деца.Благодарение на работата на екипа по подбор, обучение, оценка и
Бяха проведени кампании в общността и чрез медиите за представяне на групата за
взаимопомощ с кандидат - осиновители, осиновители и осиновени.
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2.2.Развитие на социални услуги за деца и семейства чрез реформиране и
преструктуриране на ДДЛРГ „Детелина в гр. Шумен
През 2007г. ДДЛРГ бяха децентрализирани и община Шумен обяви на конкурс за
външен доставчик Дома за деца лишени от родителски грижи. ИСДП се яви и спечели
конкурса с ясно разработена програма за пет години.
Глобална цел на програмата– Подобряване качеството на живот на настанените деца и
осигуряване на грижи в семейна или близка до семейната среда чрез развитие на
алтернативни услуги за деца в ДДЛРГ “Детелина”.
Конкретната цел на програмата - Да се реформира и преструктурира ДДЛРГ
„Детелина”с оглед предлагане на индивидуализирани услуги на децата, настанени там
и на техните семейства.
 Усъвършенстване на организацията на живот и дейности, центрирани към
нуждите на децата и преодоляване на учебно-образователния модел, който
съществува сега. Структуриране на групите според водещата постоянна услуга и
организиране на дейностите в съответствие с живота в семейна среда.
 Въвеждане на нова методология на работа,основана на индивидуализиране,
многообразие на услуги, екипна работа и работа в мрежа, всички центрирани
към уважение и зачитане на достойнството на децата и семействата, към
партньорство с тях и опора на техните ресурси, въвеждане на съвременни
социално-педагогически подходи и техники.
 Повишаване на капацитета на персонала за успешно реализиране на новите
функции на институцията като социално заведение.
 Промяна в пространствената организация на живот в дома, насочена към
осигуряване на нови услуги, създаване на обособени пространства, близки до
семейна среда. Обособяване и обзавеждане на дневен център, на помещения за
отдих и занимания, кабинети за индивидуална и групова работа и пр.
 Развитие на партньорството с другите институции в града и особено с
КСУДС, ангажиране на обществеността и заинтересованите институции при
провежданата реформа в дома, като се изграждат ефективни работни
взаимоотношения и повишаване на чувствителността на обществеността към
проблемите на децата.
 Въвличане/Ангажиране на персонала и професионалната общности в
Шумен към проекта
 Работни срещи с участие с персонала и представители на институциите
ангажирани с работа с деца;
 Съвет за подкрепа на проекта - представители на институции и
организации от гр. Шумен и нестопански организации доставчици на
социални услуги;
 Работни срещи с ОЗД /работа по процедури и случаи/
 Анализ на настаняванията на децата и планиране предоставянето на
нови социални услуги
 Идентифициране актуалното състояние на работата по случаиите на
настанените деца;
 Разработване услугата Защитено пространство за младежи от 16 до 18
години;
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Планиране стартирането на услугата Дневен център за настанените деца;

Какво успяхме да постигнем в ДДЛРГ Детелина през 2007г.
 Подобряване условията за живот на децата
 Търсене на решения за подобряване на условията- хранене, ремонт,
обзавеждане и др.;
 Реализиране на ваканционната програма за децата;
 Подготовка на ателиета по интереси за свободното време децата;
 Набрани от кампания и раздадени на децата якета, дрехи и обувки на
стойност – 6 000 лв.
 Подобряване условията на Защитеното пространство, спални и
занимални;
 Сформиран и функциониращ Съвет на потребителите – деца над 14
години, настанени в дома

 Подготовка на персонала за промяната в организацията и начина на
работа;
 Допълнителен персонал – ръководител специализирани социални услуги;
1 възпитател и 4 социални работници /Бюро по труда/;
 Методическа подкрепа на персонала в работата по случаи на
новонастанените деца;
 Стартиране на въвеждащото обучение за персонала;
 Подбор на 4 допълнителен социални работници;
 Анализ на работни графици и процедури и планиране мерки за тяхното
съобразяване с грижата за настанените деца
Предизвикателства:
 Ограниченост на бюджетните средства за храна, отопление, мебели;
 Забавяне в установяването на новите трудовоправни взаимоотношения /
община – доставчик- персонал;
 Забавяне в наемането на допълнителен специализиран персонал;
 Нагласите на персонала за приоритетно предоставяне на образователни
услуги;
 Липсващи или формално актуализирани планове за грижа на настанените
деца;
Основни трудности в работата на ДДЛРГ „Детелина”
1.При изпълнение на работодателските функции, оспорвани от персонала на дома,
подкрепен от становище на Инспекцията по труда в гр. Шумен. През месец декември
МТСП, през м.януари 2008г. Главна инспекция по труда дадоха становище, че ние сме
работадатели..
 При въвеждане на ново щатно разписание, съответстващо на новия статут на
ДДЛРГ, съгласно измененията на Закона за народната просвета Щатното
разписание, разработено от нас и одобрено от кмета на община Шумен на
01.10.2007 год. не е в сила поради оспорването му със становище на Инспекцията
по труда в гр. Шумен и отказа на част от персонала да подпише допълнителните си
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споразумения и възникналите в последствие трудовоправни спорове. Тази ситуация
ни затруднява при назначаването допълнителен персонал от социални работници,
както е посочено в Правилника дейността на домовете за деца лишени от
родителска грижа. Считаме, че е крайно наложително да бъде прието ново
щатно разписание, което да осигури възможност за развитието и
предоставянето на социални услуги в ДДЛРГ. „Детелина”.
Необходимост е да се приемат Правила за вътрешен трудов ред, които са
ангажимент на работодателя., които да осигурят нова организация на работата.
Такива не са ни предоставени при сключване на договор за изпълнение на
социалната услуга. Отсъствието на такива правила води до изключително сериозни
трудности и нарушения във взаимоотношенията ни с директора на ДДЛРГ
“Детелина”. На практика той отказва да изпълнява всякакви разпоредби както
устни, така и писмени, ако не съвпадат с неговите желания.Организацията на работа
в ДДЛРГ «Детелина» не съдейства в необходимата степен за индвидуализиране на
грижата, което е основното изискване към институционалната грижа у нас.
Графиците за дежурство на персонала са изготвяни от ръководителите на екипи и
одобрявани от директора и техният анализ показва, че те се изготвят съобразно
индивидуалните ангажименти на възпитателите, не на нуждите на децата. Допускат
се и нарушения според нас, като твърде често един и същи възпитател работи
последователно няколко нощни смени, което нарушава основни изисквания на
охрана на труда.



Силно сме обезпокоени от спазването на трудовата дисциплина от директора на
ДДЛРГ “Детелина” . Изключително трудно го намираме, тъй като твърде често е
извън работното си място в ДДЛРГ, а не отговаря на мобилния си телефон. През
месец ноември 2007 отправихме искане към Районна Инспекция по труда, Шумен
за проверка на болничен лист на директора за периода от 04.10.07 до 08.10.07
година, поради наличието на информация, че в този период директорът е бил в
чужбина. Отговорът, който получихме е, че такава проверка може да бъде
изисквана само от работодателя – кмета на община Шумен.



Отсъствие на подкрепа от страна на общината Като последица от проведените
местни избори и смяна на политическата сила, която ще управлява общината през
периода от края на месец октомври до края на годината (и фактически до края на
м.март 2008г.) ние не получавахме никакво съдействие от страна на общината за
преодоляване на трудностите. НЕЩО ПОВЕЧЕ НА НАШИТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 15
ОПИТА за подкрепа или среща нямаше никакъв отговор. Не може да не отбележи
фактът, че отказът от съдействие се възприемаше от персонала и директора като
мълчалива подкрепа за тяхната съпротива.



Като изключително тревожен факт отчитаме въвличането на децата във
възникналия конфликт, което освен, че е сигурен атестат за липса на
професионализъм е и твърде опасно за децата. По никакъв начин пред децата ние не
сме си позволявали да изразяваме негативни оценки за директора и възпитателите.

2.3. Развитие на социални услуги за деца и семейства в КСДУС гр. Пазарджик
• Подписан договор за предоставяне на социални услуги в КСУДС с
Община Пазарджик за срок от 5г.
• Обучения и семинари – над 180 часа за екипа.
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•

•
•

•

•

Консултиране и информиране на майки в “Родилно отделени” към МБАЛ
– Пазарджик – 35 консултации и 5 успешни превенции на ниво родилен
дом;
Мобилна социална работа – 81 клиента.
Групова работа в двата сектора – 10 групи; 1 дискусионен клуб на
съвременния родител; 11 ателиета по интереси; 5 групи “Училищна
подкрепа” – 324 клиента.
Общ брой клиенти насочени от ОЗД:
- 93 родители/настойници;
- 158 деца.
Общ брой доброволно пожелали да ползват услугите на КСУДС са:
- 8 родители/настойници;
- 8 деца.

През изтеклия период бяха проведени обучения на екипа от комплекса по:
2.4. Развитие на социални услуги в гр.София, проект „Друго пространство за
децата дома” ФАР „Деинституционализация на грижите за деца в България”
 Създаден дневен център за децата от дома;
 Обзаведени 2 помещения за отдих и занимания;
 2 кабинета за индивидуална работа;
 2 кабинета за групова;
 Зала за екипни срещи и семинари;
 Кухненски бокс и дневна за групата за подготовка за самостоятелен живот;
 Кабинети по приемна грижа, по превенция на изоставянето, за работа по
реинтеграция, за подготовка за самостоятелен живот, за работа с деца с
поведенчески проблеми.
 Ремонтът на помещения е извършен с дарения от частни лица и фирми на обща
стойност 170 000 лв.
 Наети 12 специалисти в рамките на проекта – 2 психолози и 10 социални
работници;
 Нает персонал по Национална програма за насърчаване на заетостта – 2 човека;
 Профилиране на екипа по услуги в 2 сектора – “Услуги и подкрепа на детето” и
“Услуги и подкрепа на семейството
 Екипът е преминал до момента през 11 специализирани обучения - над 180
обучителни часа
 Работи се в мултидисциплинарни екипи по 60 случая на деца от дома;
 Децата от дома в момента посещават 8 ателиета по интереси;
 Стартира кампания по Приемна грижа.
2.5. Развитие на социални услуги за деца и семейства в Плевен, Разград, Нови
пазар
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,
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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.
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.
Развитие на социални услуги за деца и семейства в градовете за целево въздействие
използвайки опита на социалните услуги от градовете с ресурсно въздействие.
 3 специализирани обучения
 Успешно стартиране на услуги като държавно делегирана дейност в Разград и
Нови пазар през 2008
 Ремонтирани две сгради
 Проведени супервизии и консултации
 Проведени стажове
 Подготовка на нов проект като ресурсен център по Резилианс
 Подготовка на 4 проекта от организациите по места за развитие на услугите
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2.6. Изводи за развитието на програмата през 2007 г.
 Програмата се реализира успешно, преди всичко защото всички
услуги от предишните години се предоставят, разширено е общото
предоставяне на услуги в нови места и нови територии, каквито са
домовете.
 Особено важно е развитието на стандартите за услугите и ясното
описание на всички процедури, съставляващи всяка услуга.
 Все още има необходимост от повишаване на качеството на услугите.
Организацията чувства недостиг на супервизори за всички социални
работници.
 Най-сериозен е проблемът с липсата на значимо въздействие на
развитието
на
алтернативните
услуги
за
действителна
деинституцонализация на грижите.

ІІІ. Програма „За подобрено правосъдие”
Основно програмата имаше 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 2007 г.
разширихме работата си по посока на подобряване на правосъдието и по-конкретно на
участието на деца в правосъдието, което наложи промяна в името на програмата от
„Социална работа с правонарушители”.
През 2007г. изпълнението на тази програма имаше следните особености:
3.1. Центриране към превенция и към услуги в подкрепа на деца и юноши с
асоциално поведение. Тази дейност се реализираше главно чрез Програмата
„Предоставяне на услуги за деца и семейства в риск”. Опитът и експертизата на ИСДП
в областта на работа с млади правонарушители се оказа изключително полезна и
позволи реализиране на високо качество при тези услуги.
3.2.Развитието на програмата се реализира чрез дейностите по проект „Чуй
детето”, финансиран от Фондация ОАК. Проектът цели да допринесе за подобряване
на участието на детето в съдебни производства, чрез гарантиране на неговите права и
подобряване на условията и методите на изслушване за да се избегне повторното
травмиране на жертвите на насилие. Постигнатото досега е :
 ИНИЦИИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМА МЕЖДУ
ИНСТИТУЦИИТЕ
НА
МЕСТНО
НИВО
(СЪД,
ПРОКУРАТУРА,СЛЕДСТВИЕ, ПОЛИЦИЯ, ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА
СТАЯ, ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”, ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА
НА ДЕТЕТО”, ОБЩИНСКА ВЛАСТ, КСУДС);
 ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА И КОНСЕНСУС ПО ОТНОШЕНИЕ НА
НЕГОВАТА ВАЖНОСТ;
 АНАЛИЗ НА МЕСТНАТА ПРАКТИКА ЗА РАБОТА С ДЕЦА ЖЕРТВИ НА
НАСИЛИЕ;
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 НАЧЕНКИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОПЕРАТИВНО НИВО ОБМЯНА НА МЕТОДОЛОГИИ И ОПИТ, ОБСЪЖДАНЕ НА СЛУЧАИ;
 ОБОБЩАВАНЕ НА РАБОТАТА НА ТРИТЕ ГРАДА И ИЗВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ;
 РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В ПОЛША И ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОЛСКИЯ
ОПИТ;
3.3. Приложение на Семейната групова конференция, като форма на
ресторативното правосъдие за младежи – тази услуга се предлага във КСУДС и в
ЦОП София. ИСДП изпълнява своя ангажимент по заявка на ОЗД да организира СГК
безплатно.
3.4. Реализиране на и 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:
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 реализира и разработи корекционна програма за
подобряване на комуникативните умения и уменията за справяне с конфликтни
ситуации. Програмата беше пилотирана и предоставена на пробационните служби в
страната.
Изводи:
 Работата по програмата е успешна. Развитието на специализираните услуги
е полезно. Има необходимост от развитие на алтерантивни подходи при
деца с асоциално поведение.


Необходимо е през следващата година да се акцентира върху разработване
на специализирани програми за услуги за социално включване за децата и
младежите, напускащи корекционни институции (СПИ, ВУИ, ПД).
V. Изводи и препоръки

1. Организацията се развива успешно, заема водещо място сред НПО,
работещи с деца и семейства в риск. Основно предизвикателство през 2007г.
беше как да заразим и повишим качеството на работата при бързото
разрастване на организацията.
 Стартирахме вътрешна система за качество
 Разработихме подробно описание на всички услуги, които предоставяме
 Открихме нова лаборатория
2. Предвиждаме подготовка на супревизориИмаме 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
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4.

5.

6.

7.

8.

административен капацитет и да сме в състояние да приемаме и
краткосрочни договори.
Все още стопанската дейност, главно обучения, изследвания и супервизия
не заема мястото, което би могла да заеме и да съдейства за по-голямата
автономност на организацията. Придобиването на лиценз за професионално
обучение все още не се използва достатъчно. Това е важно за развитието на
ИСДП като самостоятелна организация
През 2007 г. институтът се утвърди като водеща организация в областта на
методологията на социалната работа с деца и семейства и изобщо в
областта на социалната работа с деца и семейства в България. В този
контекст е необходимо да осмислим ролята си и да я откроим още по – ясно
като подготвяме годишни доклади, издаваме бюлетин и пр.
ИСДП развива своя 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. През 2007
г. този екип се обогати както чрез нови хора, така и чрез развитие и
специализиране на социалните работници и психолозите от екипите в
Шумен и Пазарджик.
Необходимо е да продължат усилията за подобряване на организацията и
управлението на работата в условията на непрекъснато разширяване на
дейностите.
Особено е важно е приемането на нов стратегически план на
организацията.

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 2007 г.

София, февруари 2008 г.
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