ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ
(ИСДП)
София 1606, ул. Люлин планина 22, вх. А, тел/факс: 02/8524713,
9533147, sapi@sapibg.org, www.sapibg.org
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРЕЗ
2009 ГОДИНА
Първоначална съдебна регистрация на кандидата
Сдружение Институт по социални дейности и практики е организация с
нестопанска цел, регистрирана по българското законодателство.
Решение № 1 /5.03.2001 Ф.Д. № 11505/2000 СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Пререгистриране в обществена полза
Решение № 2 /26.02. 2004 г. Ф.Д. № 11505/2000 СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Пререгистриране
Решение № 3 /09.01. 2006 г. Ф.Д. № 11505/2000 СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
БУЛСТАТ
130507277
Номер от Националния данъчен регистър
1221170446
Трите имена и ЕГН на лицето, което представлява кандидата
НЕЛИ ЛЮДМИЛОВА ПЕТРОВА-ДИМИТРОВА , ЕГН 5603016470
Членове на Управителния съвет на кандидата
Име

Професия

Функции

Нели Людмилова

Доцент, д-р,

Председател на УС

Петрова-Димитрова

Преподавател по
социална работа

Надя Иванова

д-р по социална

Стойкова

педагогика,

Изпълнителен директор

Социален работник
Диана Русева

Психолог

Програмен директор

Катерина

Организатор човешки

Административен

Сергиенкова

ресурси

координатор
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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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Капацитет на организацията

1. Професионален екип от 94 служители на трудов договор, над 20 експерти, 10
доброволци


Мениджъри на програми на пълен работен ден



Координатори на програми на пълен работен ден



Асистент по програми на пълен работен ден



Експерти към централен офис



Счетоводител



Административен организатор и човешки ресурси на пълен работен
ден



Технически и финансов организатор на пълен работен ден



Касиер-домакини комплексите за социални услуги в София, Шумен и
Пазарджик



Психолози в комплексите за социални услуги в София, Шумен и
Пазарджик



Социални работници в комплексите за социални услуги в София,
Шумен и Пазарджик



10 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
Обучения, методическа подкрепа и
изследвания

ПРОГРАМА
Социални услуги за деца и
семейства в риск

ПРОГРАМА
Деца и правосъдие –
превенция на насилието

 Център за професионално
обучение и техническа подкрепа
 Лаборатория CIEN –гр. София

Услуги –
ЦОП София, КСУДС Шумен, КСУДС Пазарджик





Обучение
Супервизия
Интервизия
Професионално
консултиране
 Изследвания 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.

Отчет за 2009.
Сдружение “Институт по социални дейности и практики” София

5

Завършилите курсове по програми на центъра за техническа помощ и обучение към
ИСДП получават свидетелство за завършена професия или част от професия, тъй като
организацията притежава лиценз от НАПОО за професионално обучение за професия
“Сътрудник социални дейности” със специалност “Социални услуги за деца и
семейства в риск” и специалност “Социални услуги за деца и възрастни с увреждания и
хронични

заболявания”

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
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КСДУС в гр. Шумен, Институт по социални дейности и практики и община Шумен,
2006-2011
Описание на услугата:
Институт по социални дейности и практики е доставчик на социални услуги в община
Шумен. Тази дейност е дългосрочна за период от 5 години, държавно делегирана чрез
община Шумен.
Основите цели са:



Подобряване на благосъстоянието на децата в община Шумен, чрез
предоставяне на качествени услуги и подкрепа в семейна или близка до
семейната среда, съответстващи на техните потребности.
Повишаване на качеството и многообразието на базираните в общността
услуги за деца и семейства в риск и развитие на тяхната ефективност и
достъпност за нуждаещите се.

Подцели:








Създаване на устойчив и работещ модел за между институционално
сътрудничество
Повишаване на капацитета и на набора на услугите, предоставяни в
КСДУС, така че те в по-пълна степен да съответстват на нуждите на
целевите групи.
Развитие на мобилната социална работа както на терен - на улицата и в
общността, така и в семейството, в дома на потребителите, когато за
клиентите е трудно или има различни пречещи обстоятелства, за да
дойдат в КСУ.
Повишаване на дела на участие на потребителите в процесите на вземане
на решение за вида и начина на предоставяне на услугите.
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. Основната цел 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
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международните стандарти за третиране на деца в риск, както и на принципите на
съвременна социална работа.
Директор: Венета Господинова

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.

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. Основната цел е Комплексът
да съдейства за де-институционализация на грижите за деца чрез предоставяне на
услуги в обичайната среда на децата и семействата.
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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

Център за обществена подкрепа, София
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. Основната цел е центърът да съдейства
за де-институционализация на грижите за деца, особено на децата в ДДЛРГ „Петко
Славейков”, на чиято територия е той, чрез предоставяне на услуги в обичайната среда
на децата и семействата.

Ръководител екип: Радослав Байкушев

Анализ на дейността на ИСДП през 2009 г.

През 2009 г. една от основните задачи беше подобряване на организационната структура
на сдружението и оптимизиране на управлението. Нарастването на организацията и като
дейности и като персонал постави необходимостта от преосмисляне на действащата
структура и приемане на нова. След редица обсъждания се възприе нова структура на
управление и организация, в която от една страна се промени съдържанието на
действащите три програми и от друга тяхното организационно структуриране и
функциониране в рамките на сдружението. Всяка програма поема ангажименти по
цялостното администриране на дейностите и екипите, които я съставляват. На преден
план излизат целите и мисията на програмата, около които се обединяват действащите
проекти и развитието на нови проекти. По този начин очакваме да се постигне и
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диференциация и специализация от една страна и от друга обединяване на усилията от
различните проекти в постигане на по-цялостни резултати. Новото в действието на
програмите, е тяхната разделеност не само тематично, но вече и организационно и
финансово.
Програмата „ Изследвания, обучение, професионална подкрепа”, с програмен
директор Надя Стойкова и координатор Гергана Георгиева, обединява дейността на
Центъра за професионално обучение с всички други дейности от всички проекти,
свързани с изследвания, обучения, супервизия. По този начин се очакваше да постигнем
най-малко – по-добро качество на обучителните дейности на организацията, общ подход в
повишаване на капацитета на персонала на организациите
Обособена беше Програма „Социални услуги за деца и семейства в риск”, в която се
включиха всички дейности по предоставяне на услуги в трите структури в София, Шумен
и Пазарджик с програмен директор Венета Господинова, координатор Биляна Койчева и
помощник програмен директор Яна Станева. По численост това е най-голямата програма
с изключително значение за утвърждаване на ролята на ИСДП като фактор в реализиране
на реформата в услугите и грижите за деца в България.
Третата програма обединява многогодишните дейности и практики на сдружението в
областта на „Правосъдие и деца – превенция на насилието”. Програмен директор е
Диана Русева, а програмен координатор Мадлен Таниелян. На първо място тук са
дейностите по промяна на практиките на третиране на деца, жертви на насилие в
правосъдната система и на второ място защитаване на правата на децата с поведенчески
проблеми и извършители на престъпления, които в не малко случаи са едни и същи.
Определено може да се каже, че ИСДП се разпознава в страната като организация с найголяма експертиза в тази област.
През 2009 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. В съответствие
с решенията на общото събрание на сдружението за основни приоритети в дейността
на организацията през 2009 г. бяха:
І. Повишаване на капацитета на ИСДП в областта на изследванията и
обучението на специалистите
ІІ. Интензифициране на реформата в грижите и закрилата на деца в Р. България
ІІІ. Превенция на насилието над деца
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І. Повишаване на капацитета на ИСДП в областта на изследванията и
обучението на специалистите

І. Програма „Обучения, методическа подкрепа и изследвания”
Главна цел на програмата е повишаване на качеството на предлаганото обучение,
разширяване на обхвата на обучението и превръщане на обучението и изследванията
във водеща дейност на ИСДП. Дейностите по програмата обхващат всички видове
обучения – реализирани в рамките на проекти, в зависимост от оценката на нуждите на
персонала на организацията и обучения по заявка на външни потребители. През 2009 г.
Центърът за професионално обучение към ИСДП предостави общо 16 курса или 796
часа обучение, с общо 229 участници и са издадени 187 удостоверения и 42
сертификати за преминато обучение.
1.1.Обучения за повишаване на професионалната подготовка на служителите на
ИСДП – качеството на предоставяните услуги зависи от непрекъснатото повишаване на
квалификацията на специалистите, поради което ИСДП се стреми да поддържа добра
подготовка на своите служители. През 2009 година са проведени 220 часа обучения на
новопостъпилите социални работници и психолози в Комплексите за социални услуги,
ЦОП и ОЦПГ. Екипите на ИСДП са преминали 212 часа специализирано обучение за
актуализиране и разширяване на професионалната подготовка. През 2009 година
екипът на ИСДП е преминал 132 часа обучение, предоставено от други организации.
Това означава, че специализираният състав на организацията е преминал през средно
40 часа обучение за годината.
1.2. Обучения, предоставени в рамките на проекти на ИСДП – По проект „Развитие
на модела на приемна грижа в България”, МСС, УНИЦЕФ – по проекта са проведени 48
часа въвеждащо и 24 часа специализирано обучение, по проект „Резилианс без
граници” - в рамките на проекта са обучени 162 специалисти и са проведени 160 часа
обучение, па проект „Детство без насилие” са проведени 32 часа обучение и са обучени
40 специалисти. В рамките на Проект „Развитие на мрежа от извънкласни и
извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от
училище”, Договор № BG051PO001/07/4.2-01/578, по оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” - Успешно преминали обучението са 14 учители от
общообразователни училища на територията на Община Пазарджик, по темите:



Изготвяне на оценка на риска и индивидуален план при деца, застрашени от
отпадане от училище;
Групова работа за развитие на социални и житейски умения;
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Интерактивни методи и техники в учебната и извънкласни, извънучилищни
дейности.
Проект „Справедлив процес за жертвите на трафик” - Проведени са 24 часа обучение на
съдии, прокурори, дознатели и следователи и са обучени 100 магистрати. По проект
„Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ „П. Бобеков”, реализиран в партньорство с
Община Панагюрище и Фондация „Регионален център по социални дейности и
практики са проведени 248 часа обучение на екип в ЦОП. В края на проект „Чуй
детето” бяха проведени 28 учебни семинари със съдии, прокурори, дознатели и
социални работници по проблема „ Участие на деца в правни процедури”.

1.3.Обучения, реализирани чрез участие в тръжни процедури, обществени поръчки,
конкурси, заявки от други организации
През изминалата година ИСДП продължи обученията на екипите в услугата Център за
настаняване от семеен тип за деца с увреждания в рамките на програма, финансирана
от УНИЦЕФ във връзка със закриване на дома за деца с увреждания в с. Могилино и
настаняване на децата в алтернативни услуги. Бяха обучени екипите на три нови ЦНСТ
в Русе (64 часа), във Варна (96 часа теоретично обучение и 32 часа практическо
обучение) и в Тетевен (96 часа).
Чрез спечелен търг, обявен от МТСП “Провеждане на обучителни семинари по
изграждане на капацитет в общините за определяне на вида и обхвата на социалните
услуги, които могат да бъдат предоставяни на външни доставчици; определяне на
минимално ниво за качество и ефективност на социалните услуги; извършване на
мониторинг и контрол върху предоставяните от външни доставчици услуги”, през
месеците октомври – декември 2009, ИСДП проведе двудневни обучителни семинари
по две теми:


„Управление на социалните услуги – вид, обхват, качество и
мониторинг” - семинарите бяха проведени в общините София, Пловдив,
Плевен, Монтана, Велико Търново, и
 „Реформата в грижата за деца. Развитие и управление на социални
услуги на общинско ниво” – в общините Бобов дол, Бяла Слатина, Разград.
Общият брой обучителни часове са 128. Бяха издадени два наръчника по тези теми.

През 2009 година са проведени 4 обучителни курса по договори, възложени от други
организации:
1/ На специализиран екип в услугата „Преходно жилище за лица с умствени
заболявания”, възложен от Община Свиленград, общо 72 часа, включващи : „Въведение
в социалната работа. Работа със случай.”, Нормативна уредба на социалните
услуги”, „Житейски умения”, „Резилианс”.
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2/ По заявка на ръководството в 28 ОДЗ – София ИСДП предостави обучение на
тема „Характеристика и психологическо развитие на детето от 3 до 7 г. възраст.
Деца с поведенчески особеност – агресия, хиперактивност, модификация на
поведението.”.
3/ Обучение на тема „Социална работа с деца жертва на трафик”. Обучението
е възложено от Агенция „Социално подпомагане”, в него са участвали екипите на
Кризисните центрове в страната – общо 15 участника. Проведени са 32 часа обучение.
4/ Обучение на екип в ДДЛРГ „Павел Бобеков”, гр. Панагюрище – проведени са
32 часа обучение по темите: „Нормативна уредба на социалните услуги, предоставяни
от специализирани институции”, „Работа с деца с поведенчески проблеми”,
„Резилианс”.
Супервизия:
През 2009 година са предоставени 569 часа супервизия на специалисти в социалната
сфера., която обхваща супервизия на екип на ИСДП (КСУДС Шумен – 60 часа
групова супервизия и методическа подкрепа, и 136 часа индивидуална супервизия;
КСУДС Пазарджик – 62 часа групова супервизия и методическа подкрепа,
индивидуалната супервизия е 252 часа; ЦОП София – 6 часа групова и 3 часа
индивидуална

супервизия.

Супервизия

по

заявка

на

други

организации

предоставяхме по договор със Сдружение „Жанета”, Разград, с Асоциация „SOS –
жени и деца, преживели насилие”, Нови Пазар, с ДДЛРГ „Павел Бобеков”,
Панагюрище, ЦОП в гр. Панагюрище, ЦОП в гр. Велинград.

Изследвания:
През 2009 година ИСДП реализира няколко изследвания със собствен екип или в
партньорство с други организации. Бяха проведени следните изследвания:
1/ В рамките на проект „Сексуално насилие над деца в специализирани
институции”, финансиран от програма Дафне ІІІ на Европейската комисия за превенция
на насилието на деца, младежи и жени и защита на рискови групи. Основната цел на
проекта е да допринесе за създаването на политики на национално и европейско ниво за
превенция на сексуалното насилие над деца в институции. Беше направен анализ на
ситуацията въз основа на наличните статистически данни и изследвания за
разпространението на насилието над деца в институции, както и на релевантната
законодателната рамка във всяка от държавите партньори. Обект на същинското
изследване беше природата и същността на феномена сексуално насилие над деца в
институции. Предвижда се и заснемането и разпространението на кратък обучителен
филм по темата със субтитри на 7 езика. Водеща организация по проекта е ИСДП,
реализира се в партньорство с организации от Полша, Латвия, Литва, Гърция и
България.
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2/ В партньорство със Съюза на съдиите в България, Фонд за подкрепа на НПО
2008-2010 в рамките на ФМ на ЕИП Проект „Справедлив процес за жертвите на трафик
е проведено изследване „Анализ на явлението трафик на жени и деца в България”.
Количественото изследване е проведено от ИСДП. Изготвен е обучителен модул
„Правни и социални аспекти на трафика на хора от значение за правоприлагане”.
3/ През 2009 г. ИСДП взе участие в провеждането на международно сравнително
изследване, което беше проведено по заявка на EUROCHAILD. Екипът на ИСДП
проведе национално изследване за децата без родителска грижа в България.

Публикации и методически материали:













бюлетин Резилианс – 1 , 2 брой
Участие на деца в правни процедури – наръчник в помощ на работещи в
системата за наказателно правосъдие - първа част
Участие на деца в правни процедури – наръчник в помощ на работещи в
системата за закрила на детето, втора част
Изследване нагласите на учителите към физическо насилие над деца, май, 2009 –
доклад;
Изследване положението на детето жертва и свидетел на насилие, в до съдебната
фаза, ИСДП, Съюз на съдиите – доклад;
Сексуалното насилие над деца в институции/ статистика, изследвания, практики.
Анализ на ситуацията – доклад;
Обучителен филм „Чуй детето” за изслушване на деца, жертви и свидетели на
престъпление по проект ” Чуй детето”;
Наръчник за обучение в самостоятелен живот на деца в неравностойно
положение, Център за регионално развитие, ИСДП
Изследване „Анализ на явлението трафик на жени и деца в България”, Съюз на
съдиите в България, ИСДП – доклад;
Управление и развитие на социални услуги – наръчник;
Развитие на социални услуги в институциите за деца – наръчник;
Концептуални предложения за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс на Република България. Въвеждане на разпоредби за
щадящо правосъдие за деца, пострадали от престъпления, които участват в
наказателния процес като свидетели.

Приходи на програмата за 2009 година:


От реализирани проекти – 493 770.56 лева



От стопанска дейност – 103 557.16 лева

В заключение:
Професионализирането на дейността на екипа на ИСДП – основна гаранция за
„добро третиране” (bientraitence) на децата и другите потребители на социални
услуги.
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А. Капацитетът на работещите с деца е ключов фактор за успешното
реализиране

на

социални

политики

и

реформи

за

повишаване

на

благосъстоянието на децата. Това е сфера, в която приносът на нашата
организация е значителен и е необходимо да се разширява. За ИСДП основната
трудност и предизвикателство продължава де

е осигуряването на постоянна

учебна база.
Б. и през изминалата година организацията предоставяше обучение с висок
професионализъм и качество, за което свидетелстват обратните връзки и
търсенето на обучителните ни услуги. Обучителният екпи на ИСДП нараства и е
необходимо да положим специални грижи за въвеждане на ясни стандарти за
обучителите и подготовката на нови кадри.
В.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. Все още има много длъжности, сред
работещите с деца, за които не се изисква никакво обучение квалификация
(помощник-възпитател, детегледач, санитар и пр.)
Г. Супервизията продължава да е много важна услуга, за която все още
няма регламентирана подготовка. Това е сфера, в която ИСДП следва да стартира
по-активна дейност.
ІІ. Интензифициране на реформата в грижите и закрилата на деца в Р.
България

2.1. Участие на ИСДП в политиките за деца в страната
Процесът на реформа в грижите за деца в нашата страна беше поставен на дневен ред
от новото правителство. Поставиха се на преден план нуждите от действителна
деинституционализация на грижите за деца, необходимостта от реформа в областта на
младежкото правосъдие, повишаване на качеството на работата на системата за закрила
на детето като цяло. ИСДП даде своя принос чрез пряко участие във всички дейности и
събития за определяне на концепцията за деинституционализация, за подходите и
начините на оползотворяване на средствата от евро фондовете, ИСДП беше една от
малкото НПО, които взеха участие в семинар в гр. Банско с представителни на
правителството, на ЕК и на редица международни НПО. Благодарение на общите
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действия постигнахме обвързване на развитието на нови услуги с индивидуална оценка
на нуждите на децата, настанени в институции и със затваряне на институциите от
класически тип.

Екип на ИСДП подготви и представи концепция за Реформа в младежкото правосъдие,
както и свое становище за развитие на нормативната и институционална рамка. Като
особено важна заслуга на нашата организация през 2009 г. беше, макар и частично
приемане на промени в НПК, които да доведат до позитивна промяна в положението на
детето, участник в правни процедури. ИСДП е разпозната сред социалните институции,
правосъдните органи, организации и институции като организация с експертиза в
областта на правата на децата жертви или свидетели на престъпление.

ИСДП беше 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. Като
резултат и на нашите усилия НМД получи сериозна подкрепа за развитие на своя
административен капацитет.

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, фондация СПО от

Пазарджик, „Малки стъпки” от Плевен.

2.2.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,1 в резултат на което има подготвен сравнителен
анализ децата в алтернативна грижа в Европа ( www.sapibg.org ) включително България
в областта на детската политика. Участвахме и в годишната конференция на Eurochild
в Лимасол, Кипър през ноември 2009 г. .

1

Нели Петрова
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От декември 2009 г. ИСДП присъедини своите усилия към европейската мрежа OJJ
(Observatory of Juvenile Justice), на срещата в Париж2 беше представен опитът на
организацията и ситуацията в страната.

Чрез своите проекти, финансирани от Фондация ОАК ИСДП на практика стана член на
неформална мрежа от НОП от Полша, Литва, Латвия, Молдова, Македония.
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.

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 и необходимо е 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, тъй като има социална
потребност от него и 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 придобива все по-голямо значение и също изисква
внимание и планиране. Участието ни в европейските мрежи по-активно трябва да
допринася за съотнасяне на случващото се в сраната с приоритетите на ЕС, както и за
2

Нели Петрова
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включване на нашите приоритети в тези на ЕС. Това означава активно участие в
различните форуми, работа по проекти на европейско ниво.

2.3. Развитите на качествени социални услуги за деца и семейства в риск и услуги
за деца, пострадали от насилие
И през тази година, работихме в две посоки: високо качество на предоставяните
социални услуги и разширяване обхвата на социалните услуги в отговор на
потребностите на общността.

2.3.1 Разширяване на предоставяните услуги
През 2009 година Сдружението продължи да развива и разширява социалните услуги в
Комплексите за социални услуги за деца и семейства в градовете Пазарджик и Шумен,
като доставчик на услуги за деца и семейства от 2005 година. Удовлетвореност в
дейността по предоставяне на услуги през годината получихме, след спечелен конкурс
пред Столична Община за предоставяне и управление на социалните услуги в Центъра
за обществена подкрепа гр. София, който през март 2007 година Сдружение „Институт
по социални дейности и практики” изгради по Проект „Друго пространство за децата от
дома”. Целта на проекта беше в подкрепа за реформиране и преструктуриране на Дом
за деца лишени от родителска грижа „П. Р. Славейков към предоставяне на социални
услуги за деца и техните семейства за ускоряване процеса на деинституционализация
на децата. Сдружението положи много усилия за сформиране и специализиране на
екипа, в резултат на което за шестмесечният период, социалните услуги намериха
много добър прием, не само за децата от Дома за деца „П.Р. Славейков”, но и сред
общността в столицата. През изминалата година постигнахме успехи и работихме както
за задоволяване на индивидуалните потребности на децата и родителите, така и за
формиране на обществените нагласи за нетърпимост към насилието и за спазване на
правата на децата.
В трите Центъра за обществена подкрепа в градовете Шумен, Пазарджик и София
подкрепа получиха 1033 деца и родители, които са с 20% повече от клиентите през
2008 година. Над 550 деца и възрастни са насочени за училищна подкрепа и
придружаване, за превенция на асоциално поведение, повишаване на родителски
капацитет с направление и заповеди от Отделите за закрила на детето и ползваха
услугите КСУДС и ЦОП. Доброволни клиенти са 483 – деца и родители,
подкрепени в различни групови програми.
Резултати отчитаме и от реализираните проекти в градовете Шумен, Пазарджик и
София, чрез които осигурихме допълнително финансиране за социалните услуги на
обща стойност 153074 лв. От тях:
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За ЦОП – София – 59186 лв.
За КСУДС - Пазарджик – 15054 лв.
За КСУДС Шумен - 78834лв.
Реализиран е и проект по Оперативна програма към МОН с партньори училища
от Община Пазарджик на стойност 36925 лв.
2.3.2 Услуги за деца, жертви на насилие
Центровете за Спешен прием в Шумен и Пазарджик продължиха активната си работа за
подкрепа на деца в риск, без държавно финансиране в рамките на собствения ресурс и
гъвкаво ползване на финансовите ресурси от другите дейности. Основни ползватели на
услугата бяха деца жертви на насилие -74 деца. Някои от тях бяха придружени от 4
майки, жертви на домашно насилие. Като добра практика се очертава доброто
взаимодействие между социалните работници и магистратите по отношение на
прилагането на Закона за закрила от домашно насилие и навременното издаване на
Заповеди за ограничаване на достъпа на насилника до жертвата. В помощ на социални
работници и работещите в системата на наказателното производство публикувахме
печатни издания -

помагало за деца

и младежи «Ще свидетелствам в съда” и

Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие – първа и
втора част и филм с учебна цел. Филмът създаден от ИСДП „Чуй детето” показва
чувствата и преживяванията на едно дете жертва на сексуално насилие.

2.3.3 Услуги за деца, жертви и свидетели на престъпление
В отговор на Националните и Европейски политики за закрила на детето, ИСДП
постави работата по превенцията на насилието над деца като основен приоритет. Като
последователна политика при реализирането на дейностите, след „Синята стая” в
КСУДС – Пазарджик и София, през 2009 година Специализирано помещение за
изслушване на деца - «Синя стая», бе обособено и в КСУДС Шумен. В
специализираните помещения магистрати провеждат изслушвания на деца жертви на
насилие и свидетели на престъпление. Получи развитие и социалната услугата
«Подготовка за изслушване на деца».

Специалисти от Сдружението осъществиха специализирана подкрепа и подготовка
на 15 деца. За първи път усилията си за промяна на съдебните практики, насочени към
ролята на детето при участието му в съдебни процедури обединяват магистрати –
представители на Съда и Прокуратурата, Органите по закрила на детето – Отделите за
закрила на детето и РУ на МВР, доставчиците на социалните услуги. В резултат на
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добрата екипност в работата на специалистите от ИСДП и магистрати, през
изминалата година има приключили съдебни производства с влезли в сила решения за
изтърпяване на наказания на пълнолетни, извършили насилие над деца.

2.3.4 Услуги по превенция на отпадането на деца от училище
Дейността ни по превенция на отпадане на децата от училище през 2009 година бе
успешно разширена, посредством реализиране на два проекта: Проект „Развитие на
мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция
на отпадане от училище и Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между
системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България” в
обхвата на услугите Училищна подкрепа и Дневен център за деца на улицата.
рамките

на

проектите

в

градовете

Шумен

и

Пазарджик

се

В

сформираха

мултидисциплинарни екипи за работа по превенция на детския труд и просията на деца.
Директна подкрепа – закупуване на ученически пособия и дрехи се направи на 185
деца, при които предотвратихме отпадане от образователната система.

2.3.5 Разширяване обхвата на услугата „Приемна грижа”
Успешното

развитие

на

услугата

«приемна

грижа»

като

алтернатива

на

институционалната грижа, е ключов момент в реформата на системата за грижи за
децата. Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в
семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие.
Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя
на децата, настанени в институции. С натрупания опит от 2006 година Сдружението е
сред водещите организации реализирали добри практики по Приемна грижа в страната.
Доказват го постигнатите резултати. При 270 утвърдени приемни семейства в
цялата страна, над 50 са семействата с които специалистите на ИСДП работят.

След направената независима оценка от консултанти на Международната организация
УНИЦЕФ, София град, София област и Област Шумен са в групата на десетте общини
в страната, в които от месец юли 2009 година се реализира Проекта на УНИЦЕФ
„Разширяване на модела на приемната грижа в България. Проектът се реализира от
Институт по социални дейности и практики и още две неправителствени организации.
Основна част от работата е застъпническата кампания за повишаване чувствителността
и информираността на обществото относно тази социална услуга, както и за
усъвършенстване на нормативната уредба и нейното прилагане. Общо 87 са клиентите
Отчет за 2009.
Сдружение “Институт по социални дейности и практики” София

20

в тази социална услуги, участвали в специализирано модулно обучение, в групи за
самопомощ и подкрепени в процеса на отглеждане на деца.

2.3.6. Проект „Създаване на социална услуга „Център за информиране,
консултиране, обучение и подкрепа на деца в неравностойно положение в град
София ”, финансиран от програма ФАР. ИСДП е партньор по проекта. Проектът се
изпълнява от Център за регионално развитие, 02.2009 – 30.11.2009. Стойността за
ИСДП е 3790.00 евро.
Основната цел на проекта е да се проучат потребностите на Община София от
създаване на социална услуга за самостоятелен начин на живот на младежи в
неравностойно положение. На базата на направеното проучване да се предложи и
апробира модел за социална услуга за информиране, обучение и подкрепа на младежи в
периода на излизането им от социална институция.
По проекта са реализирани следните дейности:


Проучване на потребностите от предлаганата услуга и разработване на модел и
организационен механизъм;
 Апробиране на модела чрез развиване на умения за търсене и намиране на
работа на деца от ДДЛРГ;
 Анализ на резултатите и оценка на дейностите по проекта;
Изготвяне на наръчник за обучение в самостоятелен живот на деца в неравностойно
положение.
2.2.7. Може да се каже, че в услугите

по превенция на изоставяне на бебета в

институции, включително услугата Звено „Майка и бебе”, през тази година продължи
тревожната тенденция на увеличаване на непълнолетните бременни и млади майки,
а в последно време и на малолетни. Практиката ни показва, че тези непълнолетни
бременни и майки са момичета, които се пребивавали в специализирани институции за
деца. Трудности срещаме при търсене на законен представител, с който да договорим
правата и задълженията при предоставяне на услугата. Не са единични случаите и на
непълнолетни самотни майки, живели в институции и майки, жертви на насилие. Шест
са били непълнолетните и малолетни майки и пет жертви на насилие, за които е
уведомена Прокуратурата. Общо клиентите са били 36 - 15 майки и 21 деца.
2.2.8. За развитието на качествени социални услуги за деца и семейства, отговарящи на
най-съвременните международни и национални стандарти за работа по конкретен
случай, Организацията инвестира в професионализирането на екипите. Акценти при
повишаване на ефективността в работата са: индивидуални и групови супервизии на
социалните работници и групови супервизии на екипите. За професионалната
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подготовка на специалистите, през 2009 година Сдружението привлече международни
експерти. Психолозите и социалните работници получиха супервизия от Мартин Хенри
- експерт в работата с деца жертви и свидетели на сексуално насилие от Шотландия и
Ортодокси Соломон – клиничен психолог от Франция.
В заключение:
А. През 2009 година ДАЗД извърши проверка в КСУДС Шумен относно, спазване
на стандартите за социални услуги за деца. Заключенията в Доклада обобщават:
«качеството на предоставените социални услуги са на високо професионално
ниво». Същата оценка получихме и през 2008 година след проверка на социалните
услуги в КСУДС Пазарджик.
Б. Управлението на случаите на деца в риск е поверено на ОЗД

и той е

единственото звено за оперативно изпълнение на мерките по политиката за
закрила на детето. Все още не им е осигурена необходимата подготовка и
организация на работа. В резултат на много места се развиват нагласи и практики
за „неразкриване” на нови случаи и неефективно управление на случаите от ОЗД
В. Училището е далеч от изпълнение на ролята, която има като социален актьор.
През 2009 г. ние разработихме и апробирахме общински модел за превенция от
отпадане от училище, който сме готови да предоставим на всички заинтеросовани
страни. 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.

Г. Превенцията на насилието налага въвеждането на сериозни промени на всички
институционални нива на превенция. Въвеждането на координационен механизъм
през 2010 година за взаимодействие при случай на деца жертва на насилие или
риск от насилие е добра предпоставка за подобряване на взаимодействието между
всички структури работещи с деца. Отсъствието на взаимодействие при
сигнализиране, регистриране и директна намеса и последваща интервенция

Д. Националната правна уредба, регулираща обществените отношения, свързани
със закрилата на детето включва изключително голям брой нормативни актове от
различен ранг – закони, правилници за прилагане на законите, наредби стратегии
и планове, които все още водят до липса на координация между различните
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институции и продължава да бъде основен проблем за превенцията на ниво деца и
семейства в риск.
Е. Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, приет през 1958 г. не съответства на съвременното разбиране за
политика за закрила на детето, съответно и на добрите практики за превенция на
различни форми на девиантно поведение на децата и се нуждае от съществена
промяна.

ІІІ. Деца и правосъдие - превенция на насилието над деца
Превенцията на насилието над деца беше основен приоритет в работата на ИСДП през
2009 г. Съдействието ни за постигане на резултати в тази сфера осъществявахме чрез
повишаване на чувствителността

на населението към проблема за насилието,

съдействие за промяна на практиките за участие на деца в правни процедури,
повишаване на капацитета на работещите с деца и развитие и предоставяне на услуги
чрез въвеждане на резилианс –подхода и принципите на доброто отношение.
През 2009 година дейностите на програмата бяха насочени към:

-

Реализиране на проекти насочени към:
Развитие на услуги за подкрепа на деца жертви и свидетели на насилие и техните
родители
- Създаване на условия и гарантиране правата на детето при участието му в правни
процедури
- Подкрепа на професионалисти чрез обучение и супервизии
- Развитие на мрежа от професионалисти за застъпничество при участие на деца в
правораздавателния процес
 Провеждане на кампании за повишаване на чувствителността на обществото към
проблемите на детето – жертва и детето свидетел
 Подготовка и провеждане на изследвания, публикации и материали за деца,
родители и професионалисти
3.1.Нови услуги през 2009 г. 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.
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3.2. 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
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.Продължава активната роля на ИСДП по посока на превенция на насилието
над деца. Кампании против насилието и борбата с трафика на хора организираха
всички структури на ИСДП в страната при отбелязването на 18 октомври –
Европейския ден за борба с трафика на хора. Проект „Изграждане на капацитет и на
връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в
България” , се реализира в Шумен и Пазарджик. В рамките на проекта се проведе
Обучение

по “Скрийм” за педагогически съветници, пробационни служители и

социални работници. Директна подкрепа получиха 185 деца . За първи път през 2009 г.
ИСДП проведе и продължава да провежда широко мащабни кампании срещу борба с
тежките форми на детски труд. Заключителна кръгла маса „Шест години на
сътрудничество за превенция и премахване на детския труд в България се проведе с
Международната организация по труда.
Медиите отразиха всички инициативи на Сдружението, насочени към превенция на
насилието на деца и повишаване на чувствителността на общността по проблемите на
децата.
А. ИСДП даде своя принос за пилотиране на мултинституционален подход за
превенция на експлоатацията на деца и срещу тежките форми на детски труд.
Благодарение на работата на екипите в Шумен и Пазарджик бяха подкрепени над
218 деца с предоставяне на услуги /групи по социални умения, училищна
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подкрепа, включване в курсове за професионална квалификация/ и материална
подкрепа/ учебни помагала и подкрепа за превенция на отпадане от училище/.
Б. През 2009 г. проблемът за участието на децата в правните процедури беше
разпознат като проблем от все повече институции и организации, което е основен
принос на ИСДП. Привлечени бяха много магистрати, полицаи, специалисти от
помагащите професии в съществуващата „Коалиция за щадящо изслушване на
деца”. Предстои Коалицията да бъде разширена и нейните членове взаимно да си
сътрудничат в посока промяна на сега съществуващата практика за изслушване
на деца, жертви/свидетели на престъпления.
В. ИСДП допринесе за повишаване чувствителността на населението в страната
чрез своите кампании на национално и на местно ниво.
На 12 юни 2009 – Световен ден за борба с детския труд беше проведена кампания
в Шумен и Пазарджик, реализирана от Комплексите за социални услуги за деца и
семейства по места. Кампанията обхвана над
представители

на

местните

общности.

700 деца, родители, учители и

Бяха

разпространени

над

3000

информационни брошури.
ІV. Изследвания и публикации на ИСДП
Изследвания
През изминалата година ИСДП е реализирала 4 изследвания:
1. Сексуално насилие над деца в специализирани институции, проект „Сексуално
насилие над деца в специализирани институции”. Изследването се провежда в
периода 2009-2010 година.
2. Национално изследване за децата без родителска грижа, EUROCHILD, 1170.30
лева
3. „Анализ на явлението трафик на жени и деца в България”, проект „Справедлив
процес за жертвите на трафик”, Съюз на съдиите в България.
4. Изследване нагласите на учителите към физическо насилие над деца; май, 2009
5. Сравнителен анализ на между България, Полша, Молдова, Латвия, Литва,
Македония
6. Изследване положението на детето, жертва и свидетел на насилие, в до
съдебната фаза

Публикации




Изследване нагласите на учителите към физическо насилие над деца; май,
2009
Сравнителен анализ на между България, Полша, Молдова, Латвия, Литва,
Македония
Изследване положението на детето, жертва и свидетел на насилие, в до
съдебната фаза
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Брошура „Харта на правата на детето жертва/свидетел на
престъпление”
„Представяне на специализирана стая за изслушване на деца жертви на
престъпление”
Участие на деца в правни процедури – наръчник в помощ на работещи в
системата за наказателно правосъдие - първа част
Участие на деца в правни процедури – наръчник в помощ на работещи в
системата за закрила на детето, втора част
Изследване нагласите на учителите към физическо насилие над деца; май,
2009
Изследване положението на детето жертва и свидетел на насилие, в до
съдебната фаза, ИСДП, Съюз на съдиите
Ще свидетелствам в съда – помагало за деца и младежи
Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие
– първа и втора част
Наръчник „Мултиинституционален подход за превенция на отпадане от
училище”
Наръчник „Развитие на социални услуги в институциите за деца”
Наръчник „Управление и развитие на социални услуги”
Наръчник за подготовка на младежи в неравностойно положение за
самостоятелен начин на живот
Филми – „Дом без име”, „Излъганите деца”, „Чуй детето”
Доклад за “Сексуалното насилие над деца в институции – статистика,
изследвания, практики; Анализ на ситуацията”, публикуван на уебсайта
на Сдружението

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 2009 г.

София, май 2010 г.
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