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Адрес по съдебна регистрация /устройствен акт/
гр. София, ул. Григор Начевич № 11, вх. А, ап. 3
Адрес за контакти - София 1606, ул. Люлин планина 22, вх. А
тел/факс: 02/8524713, 02/9533147
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
2008 ГОДИНА

Капацитет на организацията
1. Професионален екип от 72 служители на трудов договор, над 20 експерти, 10
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 професионално
обучение и техническа подкрепа

Лаборатория CIEN –гр.
София

Услуги –
София, Шумен, Пазарджик





Обучение
Супервизия
Интервизия
Професионално
консултиране
 Изследване и социална
оценка

 Социалнопедагогическо
консултиране
 Настаняване на
майки и деца
 Медиация

 Социално-педагогическо
консултиране
 Медиация
 Групова работа за деца с
поведенчески проблеми

Структурата на ИСДП както следва:
Център за професионално обучение и техническа помощ
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
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: Гергана Георгиева

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.
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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.
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

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: 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
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
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Анализ на дейността на ИСДП през 2008 г.

През 2008 г. ИСДП се утвърди като водеща организация в областта на социалната
политика и практика с деца и семейства в риск, защитата на правата на децата и
повишаване на качеството на всички дейности по социално включване. Основни
приоритети в дейността на организацията през 2008 г. са:
І.Интензифициране на реформата в грижите и закрилата на деца в Р. България
ІІ. Превенция на насилието над деца
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.

І. Интензифициране на реформата в грижите и закрилата на деца в
Р. България
1. Участие на ИСДП в политиките за деца в страната
Процесът на реформа в грижите за деца в нашата страна претърпя неоправдано
забавяне и подмяна на действителните приоритети. Деинституционализацията на
грижите претърпя провал, който управляващите не пожелаха да си признаят. Данните
ясно показаха, че намалението на децата, настанени в специализирани институции се
дължи по-скоро на намаление на детското население отколкото на усилията на
системата за закрила. В началото на годината различни скандали, свързани
изключително ниското качество на отглеждането на децата в институциите доведоха до
напрежение в обществото, което от своя страна стимулира обединение и организиране
за първи път на третия сектор и ясно заявяване на позиция и намерение за участие в
социалнополитическия живот на страната в тази област. ИСДП беше една от
основните организации в неформалното обединение Алианс за подкрепа на
реформата в грижите за деца в България, с един от най-съществените приноси за
изработване, представяне и защита на Визия на Алианса, както и за осигуряване на
подкрепа на тази визия на повече от 90 НПО от цялата страна. Експертите на
организацията се включиха активно в разработването на четири от общо осемте
планирани политики за реализиране на визията1. Определено можем да кажем, че
участието на организацията в тези дейности допринесе за високото ниво, на което те
бяха реализирани. Благодарение на тези активности експерти на НПО, включително на
ИСДП бяха канени във различни работни групи за промени в законодателството, които
да гарантират ускоряването на реформата. В резултат от участието на наши експерти2
настъпиха редица благоприятни промени в детското законодателство като промяна в
дефиницията за деца в риск и включване в групата на децата, отпаднали или в риск да
отпаднат от училище, в съдебните процедури по ЗЗД, в механизмите за предоставяне на
услугата приемна грижа и др. Не можем да не отбележим, че предложенията ни бяха за

1

Виж Визия на НПО и План за изпълнение на визията
Доц.д-р Нели Петрова, д-р Надя Стойкова, д-р Златка Ангелова, Диана Русева, Димитър Кацов, Георги
Нешков, Гергана Кузмова, |Гергана Георгиева и др.
2
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много по-радикални промени и че, тяхното отсъствие се отрази на мотивацията на
Алианса.
ИСДП е член на УС на НМД и се опитахме да допринесем за развитие на капацитета
на мрежата и за заемане на достойно място като национална мрежа. В крайна сметка се
разбра, че са необходими сериозни усилия за постигане на тези цели и, че това е една
продължителна дейност. Важно е да отбележим, че това един нов и сериозен опит за
организацията ни.
Важен принос за развитие на политиките за деца беше участието на експерти на
ИСДП в изслушването на представители на различни структури в Комитета по
правата на детето на ООН в Женева през месец февруари3 и месец юни по повод
доклада на правителството за напредъка на България по прилагане на Конвенцията на
ООН за защита правата на детето. Нашето участие допринесе за обективността на
препоръките на КПД в доклада си към нашата страна.
Подкрепата на други НПО е част от политиката на ИСДП за интензифициране на
реформата, като основен ресурс за нея. ИСДП продължи своята подкрепа за
партньорските НПО – ЖАНЕТА от Разград и от Нови пазар, в резултат на нашата
подкрепа и в двата града бяха открити ЦОП като държавно делегирана дейност,
организирани конкурси и възложени на нашите партньори за доставка на социалната
услуга. Мисля, че това е един голям успех за нас, за цялата организация и за екипа,
водил проекта.4 През 2008 г. ИСДП подкрепи създаването на две нови граждански
организации – Регионален център за социални дейности и практики в гр. Пазарджик и
Фондация „Център за социални политики” - гр. Шумен. Организацията в Пазарджик
прояви голяма активност и заяви своите претенции за сериозен актьор на полето на
предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск като спечели управлението
на ЦОП в ДДЛРГ и на ЦНСТ, като услуги, преструктуриращи ДДЛРГ във гр.
Велинград. Организацията е основен партньор и на община Панагюрище в проект за
изграждане на ЦОП в ДДЛРГ в града. Важно е да отбележим приноса на Емил Фърцов
за това бързо развитие на организацията и да почетем паметта му още веднъж.

2.Участието на ИСДП в европейските мрежи и програми
ИСДП е член на две европейски мрежи Eurochild и SMES Europe, и се опитва да даде
своя принос за изграждане на единна европейска политика за социално включване,
базирана на постановките на Лисабонската стратегия и на методологията на отворения
метод на координация (ОМК). Наши представители участва в редовните работни срещи
на групата за политики при Eurochild,5 в резултат на което има подготвен сравнителен
анализ на националните планове за действие за социално включване на страните
членки, включително България в областта на детската политика. Участвахме и в
годишната конференция на Eurochild в Будапеща през месец ноември6 заедно с
председателя на ДАЗД г-жа Ширин Местан .
Чрез своите проекти, финансирани от Фондация ОАК ИСДП на практика стана член на
неформална мрежа от НОП от Полша, Литва, Латвия, Молдова, Македония.
3

Доц.д-р Нели Петрова
Иновационни практики в Центрана Северна България, Георги Богданов, ръководител и Нели Петрова,
методически ръководител и целия екип на ИСДП и на Венета Господинова, Красимира Тодорова, Деяна
Жечева от КСУДС в Шумен
5
Георги Богданов и Надя Стойкова
6
Д-р Надя Стойкова
4
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Обединението на тази мрежа е темата за превенцията на насилието над деца.
Участието ни в тази мрежа допринесе за домакинството ни на Международна
конференция посветена на проблемите при участието на деца в правни процедури.
Участваха представители на 5 страни, конференцията беше открита от зам.министъра
на труда и социалната политика г-н Ясен Янев. Партньорството ни в тази мрежа ни
позволи да спечелим проект по откритата за първи път за България програма на ЕС
ДАФНЕ за изследване на феномена насилие в детските институции. Не можем да не
отбележим, че сме първата и за тази година единствена организация от България,
спечелила проект като водеща в тази програма. Делегация от ИСДП участва и в
международната конференция по проблемите на психичното здраве и социалното
изключване през месец януари в Рим7.
ИСДП организира и проведе първият модул от обучение – Социално-образователна
анимация. Обучението е в рамките на програма ПРОКОПИЛ, финансирана от
френската организация Солидарите Лаик и Външно министерство, Франция.

В заключение:
Успехът на реформата в грижите и закрилата на деца в България е директно
свързан с участието на НПО в този процес. Успехите до този момент в развитието
на нови услуги, в прогреса в развитието на приемната грижа се дължат на първо
място на привличането на НПО като актьор на полето на социалните услуги.
Много важно е и необходимо да се засили ролята на НПО, работещи с деца като
политически гарант.
Необходимо е да се активизира натискът на НПО за подкрепа от страна на
държавата за развитие на неправителствения сектор. Ако за нашата организация
е трудно да отдели ресурс за пълноценно участие, то това се отнася с още поголяма вярност за малките и новосъздадени НПО в страната. Важно е държавата
и правителството да разберат, че в интерес на държавата и хората е да има силен
трети сектор и да се опитат да съдействат за това.

Участието ни в политическия живот на страната е важно, има потребност от него,
допринася за желаните промени. Това участие изисква сериозен ресурс от хора и
време, сериозни усилия за разработване на добри и полезни документи, което
изисква развитие на специален капацитет и финансиране.
Международната дейност на ИСДП ще придобива все по-голямо значение изисква
специално внимание и планиране. Участието ни в европейските мрежи поактивно трябва да допринася за съотнасяне на случващото се в сраната си
приоритетите на ЕС , както и за включване на нашите приоритети в тези на ЕС.
Това означава активно участие във различните форуми, работа по проекти на
европейско ниво.

ІІ. Превенция на насилието над деца
Превенцията на насилието над деца беше основният приоритет в работата на ИСДП
през 2008 г. Съдействието ни за постигане на резултати в тази сфера осъществявахме
7

Доц.д-р Нели Петрова Георги Богданов, д-р Надя Стойкова, д-р Златка Ангелова, д-р Емилия Станчева
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чрез повишаване на капацитета на работещите с деца и развитие и предоставяне на
услуги на ниво деца в риск и техните семейства и деца, пострадали от насилие.

2.1. Повишаване на капацитета на работещите с деца – основно
средство за превенция на насилието
2.1.1.Политика за закрила от насилие и злоупотреба на деца на ИСДП
През 2008 г. организацията ни направи сериозна стъпка в реализирането си на
последователна политика на сигурност на организацията по отношение на превенция на
насилието. Благодарение на партньорството ни с Център за приобщаващо образование,
който наследи дейността на „Спасете децата” в нашата страна всички структури на
ИСДП, предоставящи услуги и имащи пряк контакт с деца подобриха своите процедури
за подбор и работа на персонала, за действие при ситуация на идентифициране или
свидетелстване на насилие над дете, и ги обединиха в свои политики за безопасност и
закрила от насилие и злоупотреба.
2. 1.2. Прфесионализирането на дейността на екипа на ИСДП – основна гаранция
за „добро третиране”( bientraitence) на децата и другите потребители на социални
услуги. Доброто третиране е неологизъм, такава дума не съществува, тя идва като
необходимост от замяна на целите свързани с превенция на малтретирането, с цели
свързани с доброто отношение, с други думи приема се, че отсъствието на
малтретиране все още не означава добро третиране и, че е необходимо да се разработят
специални стандарти, които да го гарантират. Ние възприемаме като основен стандарт
за добро отношение система за продължаващо обучение на всички, които работят с
потребители. През 2008 г. всеки член на екипите ни в София, Шумен и Пазарджик е
преминал през най-малко 20 часа обучение. За новоназначените служители се
осигуряват въвеждащите обучения по „Въведение в социалната работа”, „Работа със
случай”, „Консултиране” и за целия екип на ЦОП в София. Екипът в ЦОП София
премина обучения и по реализиране на програми за житейски умения, за водене на
ателиета. В рамките на продължаващото обучение се специализираха различни
социални работници и психолози в областта на изслушване на деца, жертви на насилие
с осигурени обучители от нашите партньори от Фондация „Ничии деца”, социална
анимация, с обучители от Франция, умения за водене на групи, Работа с приемни
семейства и осиновители за екипа на КСУДС в Шумен, с обучител от САЩ, превенция
на детския труд премахване на най-тежките форми на детски труд за екипите на
КСУДС в Шумен и Пазарджик, „Резилианс”, разработване на кампании – етапи и
принципи – 8 часа обучение с участието на екип от КСУДС град Шумен,
Професионалната оценка в социално – педагогическата работа – 16 часа обучение,
участниците са от КСУДС – Пазарджик – 16 човека, Специализирано обучение на тема:
„Семейно – групова конференция” – 8 часа, обучението беше проведено за целия екип
на КСУДС в град Пазарджик – 16 участника. Проект на СУ „Св. Кл. Охридски” „За
трансфер и обмен на добри практики за обучение между европейските страни”По
проекта се проведе 16 часа обучение, в което взеха участие 7 участника от страна на
ИСДП.
През 2008 година ИСДП продължава да предоставя супервизия на социалните
работници и психолози в КСУДС – Шумен и Пазарджик, и ЦОП – София. През
годината са проведени 264 часа индивидуална и 24 часа групова супервизия за екипа в
КСУДС – Шумен, 192 часа индивидуална и 24 часа групова супервизия за екипа в
КСУДС – Пазарджик и 95 индивидуална и 24 часа групова супервизия за екипа в ЦОП
София.
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През 2008 г. беше открита и лаборатория за изследване на детето при КСУДС в гр.
Пазарджик, чието стартиране беше подкрепено от Диана Русева. Трите лаборатории на
ИСДП в София, Шумен и Пазарджик,които по същество са интервизионни групи
съдействат за професионализирането както на нашите екипи така и за изграждане на
общ професионален език и формиране на професионални общности, в които участват
социални работници, психолози, възпитатели от различни институции и услуги в
градовете.
ИСДП продължава да работи за покриване на стандарта си най-малко 20 часа
обучение за всеки член на екипа. Супервизията и интервизията са стандарт в
нашата работа.
2.1.3. Подкрепа за повишаване на капацитета на наши партньори от НПО и
общински служители-основно средство за превенция на насилието
През 2008 имахме заявки за обучения от НПО, които вече са преминавали обучения
от нас. По такава заявка проведохме обучение на тема „Социална работа с деца с
поведенчески прояви” – 24 часа – 12 участника и на тема „Семейно – групова
конференция” – 24 часа – 12 участника. Обученията се проведоха по заявка на
Сдружение „Св. Мина” – град Враца. Обучение на тема „Статут и професионална
компетентност на социалния асистент и домашния помощник” – 16 часа базово
обучение. Обучението е по заявка на Фондация „Български център за джендър
изследвания” и се проведе в градовете Кърджали и Хасково. Участваха 16 човека.
И през 2008 година продължава подкрепата на ИСДП под формата на индивидуални и
групови супервизии за екипите на Сдружение „Жанета” – Разград (48 часа
индивидуална и 12 часа групова) и „SOS - жени и деца, преживели насилие” – Нови
пазар (120 часа индивидуална и 12 часа групова).
Повишаването на капацитета на нашите партньори от общините също беше важна
дейност за ИСДП. Обучение на тема „Статут и професионална компетентност на
социалния асистент и домашния помощник” – 32 часа базово обучение. Обучението е
по заявка на Община Шумен и Община Пазарджик. Участваха 54 човека. Обучение
„Развитие и управление на социалните услуги на общинско ниво” – 24 часа. Целта на
обучението е да се повиши капацитета на местните власти за управление на социални
услуги. В обучението се включиха представители на 9 общини, 16 участника.
Постъпиха заявки за обучение и от общини или общински структури, предоставящи
социални услуги, такива са обучение на тема „Детска психология и психология на
развитието” – 24 часа обучение, в което бяха включени 22 участника. Обучението беше
проведено по заявка на ДДЛРГ „Радост” 3 – 7 години в с Дрен. Обучение на тема
„Умения за водене на групи” – 24 часа обучение, в което бяха включени 22 участника.
Обучението беше проведено по заявка на ДДЛРГ „Радост” 3 – 7 години в с Дрен.
През 2008 г. беше разработена и реализирана специална програма за обучение
общински служители„Развитие и управление на социалните услуги на общинско ниво”
в обем 58 часа (два модула). Тя беше пилотирана с група от община София и обратната
връзка беше много добра.
Обучения за персонал в Центрове за настаняване от семеен тип за деца с
увреждания. През 2008 година ИСДП участва в конкурсна процедура за разработване
и предоставяне на програма за обучения на социални работници, психолози и помощен
персонал в новосъздадените центрове от семеен тип за деца с увреждания, където да
бъдат настанявани децата от дома в с. Могилино. Обученията се финансират от
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УНИЦЕФ. Предвидени са да бъдат обучени 5 групи в градовете Русе (2 групи), Варна,
София и Тетевен. През 2008 година пълната програма от обучения премина първият
създаден екип в град Русе. Обучението беше с продължителност 196 часа,
организирано в 7 базови и 7 специализирани модули. През 2009 година предстои да
бъдат обучени и останалите екипи в тази нова услуга.
Обучения на полицаи, магистрати, общински администратори се проведоха в
рамките на проекти „Участие на деца в правни процедури” и „Чуй детето”. Темите на
обученията бяха „Международни стандарти за участие на деца в правни процедури”,
„Специализирано изслушване на деца, жертви или свидетели на насилие”. В тези
обучения, организирани и проведени съвместно със Съюза на съдиите в България и
Националния институт по правосъдието (НИП) участваха магистрати от София, Шумен
и Пазарджик, с което ИСДП изпълнява своите договори с общините за съдействие за
общо повишаване на капацитета в тях в дейностите свързани с деца.

В заключение:
А. Капацитетът на работещите с деца е водещ фактор за превенция на насилието.
Чрез обучението, интервизията и супервизията ИСДП допринася за
професионализиране на дейността в областта на грижите и закрилата на децата в
България.
Отсъствието на професионални стандарти за помагащите професии за
задължително базово образование и специалност, за въвеждащо и продължаващо
обучение, организирани на основата на подхода на компетенциите продължават
да бъдат най-сериозният проблем на капацитета на структурите и организациите,
особено тези на централната и местна власт.
Б. Капацитетът на местните власти е ключов за успеха на реформата и за доброто
отношение към децата в риск. Този капацитет все още не отговаря на
изключително високите отговорности, които са им поверени. За да се стимулира
повишаването на този капацитет е необходимо да се въведе лицензиране за
общините като доставчици на социални услуги и изискване за обучение по
компетенциите свързани с мониторинг и контрол.
В. Организацията има сериозен принос за повишаване на чувствителността на
обществото към проблема за децата и правосъдната система. Сериозната промяна
в нагласите на преминалите през обучения и работни срещи представители на
правната и правоохранителната система е свидетелство не толкова за нашата
добра работа, а по скоро за нуждата от такова обучение и подготовка.
Отсъствието на специализирана подготовка за дознатели, следователи, прокурори,
съдии е в нарушение на ангажиментите, които страната е поела ратифицирайки
серия международни актове и не е в интерес на правосъдието. Участието на деца в
правни процедури и системата за младежко правосъдие продължават да бъдат
зона на оправдана критика и нарушение на детските права.

Отчет за 2008.
Сдружение “Институт по социални дейности и практики” София

13

2.2. Развитите на качествени социални услуги за деца и семейства в
риск и услуги за деца, пострадали от насилие
2.2.1.Превенцията на насилието над деца е в пряка зависимост от наличието и
качеството на социалните услуги за деца и семейства в риск. Таблицата по-долу
показва многообразието от услугите, които се предоставят в структурите управлявани
от ИСДП.

Наименование на услугата:

Целева група

Услуги в ЦОП:
 Консултиране на деца и родители;
 Групова работа;
 Център за спешен прием;
 Гореща телефонна линия;
 Специализирани стаи за изслушване
на деца, жертва и свидетели на
престъпления;
 Училищна подкрепа
 Деца, жертва на насилие, изоставени,
изпаднали в състояние на безнадзорност,
в риска да бъдат въвлечени в трафик;
 Деца, в риск да отпаднат от системата на
образованието;
 Деца настанени в специализирани
институции
 Деца с противообществени прояви,
насочени от МКБППМН и ОПС;
 Деца с поведенчески проблеми;
 Родители, чиито деца са настанени в
институции с цел реинтеграция;
 Родители с нисък родителски капацитет;
 Самотни родители;
 Родители, които са в процес на развод;
 Родители на деца със специални нужди;
 Родители на деца с проблеми в
поведението;
 Родители и деца, жертва на насилие
 Работа с близки и роднини, при които
има настанени деца като мярка за
закрила по Закона за закрила на детето;
 Осиновени и осиновители.

Брой деца, ползващи услугата през
2008 г.
От тях:
- брой деца, ползващи услугата с
направление от ДСП
- със заповед
- брой деца, ползващи услугата
без направление от ДСП/ОЗД
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Наименование на услугата:

Целева група

ПРИЕМНА ГРИЖА
Обхват на услугата:
 Организиране и провеждане на
кампании;
 Обучение на кандидати за приемни
родители;
 Оценка
 Участие в процеса на напасване;
 Подкрепа на приемните родители в
процеса на отглеждане на дете



Кандидати за приемни родители;
Утвърдени приемни родители;

45 клиента

Брой клиенти, ползващи услугата
през 2008г.
От тях:
- брой клиенти, ползващи
услугата с направление от ДСП
- брой клиенти, ползващи
услугата без направление от
ДСП/ОЗД

Наименование на услугата:
Целева група

43 клиента
2 клиента

Дневен център за работа с деца на улицата
Деца, които прекарват по-голяма част от
времето си на улицата - отпаднали от
образователната система и в риск да
отпаднат от училище - скитащи, просещи,
със слаб родителски контрол, неглижиране
34

Брой деца, ползващи услугата през
2008г.
От тях:
- брой деца, ползващи услугата с
направление от ДСП
- брой деца, ползващи услугата
със заповед от ДСП
- брой деца, ползващи услугата
без направление от ДСП/ОЗД

Наименование на услугата:
Целева група

15
7
12 – за един месец с молба от родител

Звено „Майка и бебе”



Бременни непълнолетни момичета;
Бременни самотни майки, които нямат
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Брой деца, ползващи услугата през
2008г.
От тях:
- брой клиенти, ползващи
услугата с направление от ДСП

подкрепа от родителите си;
Майки в остра кризисна ситуация;
Майки, жертви на насилие;
Жертви на трафик.

9 майки и 15 деца, 1 бременна пълнолетна жена
и 1 бременно непълнолетно момиче
9 майки и 15 деца, 1 бременна пълнолетна жена
и 1 бременно непълнолетно момиче

В контекста на превенция на насилието е необходимо да отбележим добрата работа на
екипите на услугата „Спешен прием”, както и на услугите Училищна подкрепа, Дневен
център за деца, групите за осиновени и осиновители, училищата за родители.
Изключително висока оценка получи механизмът на ИСДП за прилагане на услугата
приемна грижа от независим оценител. От общо около 250 приемни семейства в
цялата страна, повече от 50 са в резултат на работа на ИСДП чрез КСУДС в Шумен и
Пазарджик или на ЦОП в София. В резултат на специален проект на ЦОП София
например приемните семейства в Перник и областта стигнаха 19.
Може да се каже, че в ЗМБ се забелязва тревожна тенденция на увеличаване на
непълнолетните бременни и млади майки, а в последно време и на малолетни (под
14 г.). Заслужава похвала работата на нашите екипи за гарантиране на правата на тези
момичета включително и чрез добро взаимодействие или натиск за задействане на
системата за търсене на наказателна отговорност на съжителите. Проблемът за т.н.
„ранни бракове” се превръща все повече в предизвикателство и поставя въпроса – това
насилие или не. Филмът създаден от ИСДП в сътрудничество с „Визия……Мария
Василева” дава отговор на този въпрос. Очакваме и отговора на институциите.
Голямото предизвикателство за ИСДП през 2008 г. беше предоставянето на услуги за
деца от специализирани институции (ДДЛРГ). Чрез конкурс обявен от община Шумен
през 2007г. ние спечелихме управлението на ДДЛРГ „Детелина” в гр. Шумен.
Проектът „Друго пространство за децата от дома” позволи изграждането на ЦОП

2.2. Нови услуги през 2008 бяха услугите, насочени към подобряване на условията за
участие на деца в правни процедури. Въведохме услугата „Подготовка за изслушване в
съда”, за която имаме издадени наръчници и методически помагала. Другата нова
услуга е „Изслушване на деца, жертви или свидетели на насилие”. Тази услуга се
предоставя в съм временни условия - специализирани стаи, с приветлива обстановка от
подготвени специалисти. Стаите позволяват да се избегнат някои от най-големите
трудности – многобройни разпити, които допълнително травмират детето и разпити,
несъобразени с особеностите на детската психика, което прави ненадеждна за целите на
правосъдието, набраната от тях информация.
2.3. Кампании, конференции, обществени изяви за превенция на насилието
За първи път през 2008 г. ИСДП проведе и продължава да провежда широко мащабни
кампании срещу насилието над деца на местно и национално ниво. Телевизията отрази
кампаниите срещу детската просия в гр.Шумен, националната кампания срещу
домашното физическо насилие, която провеждаме в съвместен проект „Детство без
насилие”, заедно с фондация „Ничии деца” от Полша. Билбордове и постери насочват
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вниманието към този проблем във всички големи градове на страната. Кампанията в
рамките на проект „Иновационни практики за развитие на социални услуги в
Централна северна България” се проведе в 10 града. За техния успех допринесе
създаденият филм „Измерения на насилието”, който поставя въпроса за насилието като
неглижиране в домовете за деца и ранните бракове в ромската общност също.
Усилията ни през годината бяха обобщени и представени на кръгла маса, която
организирахме съвместно с УНИЦЕФ и ДАЗД на тема „Превенция на насилието над
деца”. Представените практики от нас и много други НПО от цялата страна станаха
основа за изработване на проект за Национален план за превенция на насилието
2009-2011.
В заключение:
А. Отсъствието на стимулираща политика към семейството и липсата на
координация между различните институции продължава да бъде основен проблем
за превенцията на ниво деца и семейства в риск. Въпреки положителния баланс
между наставняванията в семейна среда и в специализирани институции, броят на
настаняването на деца в домовете продължава да бъде твърде висок. Особено
тревожно е увеличаването на броя на наставняванията на деца от 0-3 години.
Няма връзка между социалните помощи, програмите по заетост и социалните
услуги за деца и семейства в риск. Преобладаването на санкции пред позитивните
мерки е индикатор за неефективна социална политика към семейството.
Б. Социалните услуги за деца и семейства в риск бележат развитие и като набор и
като качество. Тяхната ефективност е обвързана с доброто взаимодействие на
доставчиците с всички останали структури, работещи с деца.
Управлението на случаите на деца в риск е поверено на ОЗД, но без да се осигури
необходимата подготовка и организация на работа. В резултат на много места се
развиват нагласи и практики за „неразкриване” на нови случаи. За съжаление
училището е далеч от изпълнение на ролята, която има като социален актьор.
Трудностите на децата в училище, рискът за отпадане и отпадането по никакъв начин
не се обвързват с качеството на работа на училището. Те се прехвърлят върху децата,
техните семейства, системата за закрила. Смятаме, че е недопустим формализмът и
липсата на компетентност в дейностите на училището с децата с трудности.

В. Превенцията на насилието изисква сериозни промени на всички нива на
превенция. Отново най- големите проблеми са свързани с взаимодействието
между всички структури работещи с деца, или по-скоро отсъствието на
взаимодействие при сигнализиране, регистриране и интервенция при случаи на
насилие над деца.
Измеренията на насилието са разностранни и е важно да бъдат идентифицирани
като такива.
 Физическото насилие над деца в семейството е проблем, който се нуждае да
бъде изведен на светло. Толерантността на обществото и институциите към
него е неоправдано висока. Отсъства в обществото минимален консенсус за
това, какво е доброто родителство, наказанието включително физическото
се възприемат по-скоро като средство за възпитание отколкото като
насилие.


Ранните бракове са насилие върху децата, те не могат да бъдат оправдавани
чрез общностни традиции. Недопустимо е да се толерира, чрез липса на
реакция, насилието над хиляди ромски момичета да „встъпват в брак”, да
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биват продавани за булки и пр. на възраст под 16 години. Практиката на
институциите е неефективна, не се прилагат законовите разпоредби, не се
гарантират правата на тези деца.

-

-

-

Опитът ни в двата дома (ДДЛРГ) ни позволява да направим следните
изводи:
домовете от традиционен тип са място, в което ежедневно и ежеминутно се
упражнява насилие върху децата, насилие от типа неглижиране. И в дома и
извън него, в училище, на обществени места децата страдат от
изоставянето, изолирани са, етикетирани, не се ползват от постиженията на
обществото;
поради изключително ниското качество на грижа ( което по-скоро я
определя като неглижиране) домовете за деца са „благоприятна” среда за
физическо насилие от страна на възрастни към деца и между самите деца;
поради изключително ниското качество на грижа ( което по-скоро я
определя като неглижиране) домовете за деца са „благоприятна” среда за
сексуално насилие, както от възрастни (от системата и извън нея) така и от
по-големите към по-малките деца. Свидетелство за това са проституцията,
трафикът, бягствата от домовете.

2.5. Изследвания и публикации на ИСДП през 2008г.
1.Ще свидетелствам в съда! Помагало за деца и младежи, авторско право: Фондация
«Ничии деца» - Полша, издава Сдружение «Институт по социални дейности и
практики», ISBN 978-954-90306-1-7, излязло то печат 2008
2.Насоки относно правораздаването по въпроси, свързани с деца, жертви или
свидетели на престъпление, София, 2008, ISBN 978-954-90306-2-4
3.Нов модел на работа в домовете за деца, София, 2008, финансиран от проект „Друго
пространство за децата от дома” по договор ВG 2004/016-711.01.02.1.11 по програма
ФАР

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 2008 г.

София, април 2008 г.
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