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ОТЧЕТ
НА ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ
2013 ГОДИНА

I. ОТЧЕТ ПРОГРАМА УСЛУГИ ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
ПРАКТИКИ 2013 ГОДИНА
През 2013 г. ИСДП продължи да предоставя социални услуги за деца и семейства в
риск в Шумен и Видин в КСУ. През 2013 година ИСДП разшири обхвата на
управляваните услуги в Община София, като спечели два конкурса – за

ЦОП

«Надежда» и ДДЛРГ «Асен Златаров». Успешно продължи упралението и директното
предоставяне на услуги
приключване на

в КСУДС Видин, които получиха устойчивост след

Проект „Подкрепа за недостижимите деца“, финансиран от Датския

национален комитет на УНИЦЕФ и Фондация „Велукс“. От май 2013 ИСДП продължи
да управлява услугите, като държавно делегирана дейност. През февруари 2013 година
разкри поредната специализирана „Стая за изслушване на деца”, която е част от
услугите за деца в КСУДС Видин. В схемата по-долу отразява обхвата: 4 центъра за
обществена подкрепа, 1 център спешен прием, 2 центъра за работа с деца на улицата, 3
резидентна услуга – Звено майка и бебе”, наблюдавано жилище и кризисен център, 1
специализирана институция за деца – ДДЛРГ. Три са специализираните стаи за деца,
които са в обхвата на базите в градовете Шумен, София и Видин.
Стаи за изслушване на деца – 3 бр.
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ЦРДУ -2 бр.

ЦОП -4 бр.
ЗМБ

ЦСП

ИСДП
ДДЛРГ

Стаи за
изслушване на
деца – 3 бр.
НЖ

КЦ

По трудово правоотношение, услугите в центровете се предоставят от специализиран
персонал на трудов договор: 18 педагози/възпитатели и помощни възпитатели/, 2
логопеди, 52

социални педагози / спец.социални дейности/ и 16 психолози.

Допълнителна на граждански договор през годината се наемат още 12 специалисти –
психолог, юрист, педагог и медицински специалисти.
С много професионализъм и добро отношение към клиентите, екипа от специалисти на
ИСДП постигна успехи, които най-общо се изразяват в подкрепата на 2 488 клиенти,
от тях 1280 в работа по случай. От общият брой клиенти 950 са доброволните,
които са ползвали групови програми, психологическо и юридическо консултиране
и тренинги с ученици :
Доброволни 1064 потребители
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Количествените показатели по общините, в които работим са показани на диаграмата
по-долу.

Анализирайки данните, отчитаме ръст от 25 % в сравнение с предходната година,
който се дължи основно на завишения брой в работа по случай по направления и
заповеди от ОЗД и другите институции. През второто полугодие на годината
получихме завишаване на капацитета на ЦОП Славейков, но това не се случи за ЦОП
към КСУДС Шумен, където екипът работи целогодишно с два пъти повече клиенти.
1.Подкрепа на деца в алтернативна форма на грижа и деинституционализация на
грижите за деца в България беше един от водещите приоритети за ИСДП през
2013 година
1.1. Постигнахме устойчивост в затваряне входа на ДМСГД Шумен и за другите
специализирани институции на територията на Общината. ИСДП продължи да развива
приемната грижа за бебета и да работи за професионализиране на приемни семейства в
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грижата за деца с увреждания. Настанихме 22 новородени бебета в приемни
семейства от Родилен дом, 18 са професионализираните семейства в грижа за деца
с увреждания.
1.2. Поехме предизвикателството да работим с 47 деца настанени в специализираната
институция за деца - Дом Асен Златаров, с цел да се подобри качеството на живот на
децата и да повишим компетентността на персонала в директна работа с деца в
ситуация на изоставяне. За четири месеца на управление в институцията бяха
настанени още 4 деца, а 9 деца се изведоха до края на 2013 година. Две деца получиха
семейна грижа, а 6 навършиха пълнолетие.
1.3. Развихме споделената грижа (co-parenting) за децата

в семейна среда и

алтернативната грижа, включително приемната като споделена грижа. Развихме нови
групови програми и ателиета за децата, настанени в алтернативни форми на грижа. 154
са случаите за индивидуална работа, психологическо консултиране и психологическа
характеристика на деца, настанени в приемни семейства. По този начин споделихме
грижата и застанахме до приемното семейство, родното семейство и специалистите.
ІІ. Защита правата на децата в конфликт със закона, превенция на телесното
наказание над деца и подкрепа на деца, жертви на насилие

беше още един

приоритет на организацията.
2.1. В три ООУ в Шумен и София – над 50 деца, преминаха обучение по тема „По
добре да поговорим” по проект „Биентретанс – мрежа на резилианс. Децата изработиха
свои проекти, в които включиха услуги, така, че училището да стане по-безопасно поприветливо място. Над 70 педагози от детски градини, училища и родители бяха
обучени в същността и прилагане на подхода Резилианс при работа с деца. „Как да
изготвим наш проект”. По една група от училище, обхващащи по 10 педагози и по 10
родители, бяха въведени в темата „Резилианс”. Нов аспект в работата за превенция на
телесните наказания внесе националната кампания „Лоши традиции”.
2.2. За първа година въведохме подход, при който закрилата на детето от насилие и
децата в конфликт със закона не се базира на извеждане и настаняване в институция, а
в оценка на нуждите на детето и неговото семейство и поставяне интересите на детето.
Във Видин стартира Проект „Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието”.
Общо 17 деца бяха подкрепени. През месец декември В Шумен и София стартира
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интензивната подкрепа на деца в конфликт със закона по Проект „Без граници”. Общо
15 деца имат оценки за предоставяне на интегрирани правно-социални, социалноправни, социално-здравни, здравно-правни услуги.
2.3. Подготовка и изслушване на деца жертви и свидетели на насилие.
Само за осем месеца 14 деца получиха подготовка и изслушване в ново разкритата стая
във Видин, а общия брой на децата за ИСДП е 35 деца, в които са включва работата на
експертите от мобилния екип, които през годината бяха канени от РУП Несебър и
Стражица. Анализът ни показва, че имаме с 40 % ръст при прилагане на Стандартите
за разпит на малолетни и непълнолетни, участници в правни процедури.
Общо 731 са случаите за деца, които сме обхванали по всички дейности и услуги в
структур
ите

Подкрепа на деца

и

още 456 в
5%

групова

4%

работа,

11%

38%

13%

ателиета
и

12%
12%

22%

21%

тренинги
по
превенци
я. 1

Тренинги и групова работа с деца по превенция на агресията
Работа с деца в приемни семейства
Превенция на отпадене от образователната система
Работа с деца в конфликт със закона
Психологическо консултиране на деца в криза
Работа с деца в алтернативна форма на грижа
Подкрепа на деца, преживели насилие
Подготовка и изслушване на деца
Медиирани срещи и подкрепа на деца с PAS

1

Подкрепа на деца в приемни семейства - 154; Превенция на отпадане от образованието – 172 ; Деца в конфликт със закона – 85;
Психологическо консултиране на деца – 88 ;Деца в алтернативна форма на грижа – 97;Подготовка и изслушване на деца - 35;
Подкрепа на деца преживели насилие – 81; Медиирани срещи и подкрепа при РАS – 27
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3. За да осигурим семейна грижа за максимално голям брой деца, продължихме
екипния подход в социалната работа, въведен от ИСДП

между специалисти

работещи с детето, радното семейството и приемното семейство. Организацията
инвестира в надграждащи обучения на екипите в най-добрите европейски методи и
подходи в работа с родители. Услугите за « дородителство» продължихве в посока повишаване на родителските умения на семействата и придружаване в грижите за
детето, с цел да преотвратим изоставянето на деца, и от друга страна да разиваме
приемната грижа и работа с осиновители и кандидати за осиновяване на деца.
3.1.Общо 57 нови кандидат приемни родители обучихме, оказваме интензивна
ежемесечна подкрепа на 113 утвърдени семейства и през цялата година подкрепяхме
екипите по Проект „И аз имам семейство” в Столична община, Община Шумен и
Видин.
3.2.По Програмата «Възпитание без шамар», проведохме надграждащи обучения над 70
приемни семейства, които се грижат за деца от 0 до 6 години.
3.3.Оказахме индивидуална подкрепа и консултиране на семейства в грижите за деца,
като продължихме и Програмата «позитивно родителство».
3.4.Обучихме общо 113 кондидат осиновители, които в сравнение с предходната са
намалели с 25%.
Само на 5 осиновителски семейства сме оказвали подкрепа в процесса след
осиновяване на деца и това се случва тогава, когато вече е регистриран риск за
детето.
6

Институт по социални дейности и практики
София 1606, ул. Виктор Григорович №1, тел/факс: 0894412368
sapi@sapibg.org, www.sapibg.org

Все още няма разбиране в ОЗД в страната, за насочване на биологичните родители
на децата в алтелнативна форма на грижа, в домовете и осиновителските семейства
за проследяване на грижите и подкрепа с цел намаляване на рисковете за тези деца.

Подкрепа на родители

32%

48%

17%
21%

13%

17%

Групова работа с родители по превенция на наказанията

Консултиране и подкрепа за повишаване на родителския капацитет

Оценка на родителски капацитет

Обучение и подкрепа на осиновители

Психологическо консултиране на родители

Обучение и подкрепа на приемни семейства

3.5.Анализът показва, че запазваме едно съотношение на 48 % в работа със семейства
към 52% с деца в индивидуална работа, а при груповата съотношението е 52 % със
семейства, към 48 с родители. Всичко това се дължи на приоритизиране на работата ни
в посока превенция на изоставянето на деца,

превенция на ниво Родилен.

Популяризиране и широк отзвук на ползите при възрастните от груповата работа.
Много успушно през годината работи Училището за бремени в Шумен, Програмата
«позитивно родителство» във Видин, София и Шумен, Резилианс програмата за
педагози, груповата работа с родителите в Звено майка и бебе, обществените кампании,
мобилната работа в рискови общности и още много друг идейности.
3.6. За първа година, поставихме началото на съвместна работа със съд, Пробационна
служба и ОЗД по проблемите на семействата, извършили насилие над децата си.
Удовлетгворени сме и от малкото случаи – 7 семейства, които ни насочиха за работа. В
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индивидуални сессии, с родителите прилагаме темите от Програмата на ИСДП «Работа
с родители насилници», която е разработена от две години.
3.7. Увеличават се и случаите на семейни консултации, медиация за родители при спор
за родителски права, медиирани срещи дете-родител и други.
4. Високо качество на предоставените услуги, посредством вътрешната система за
управление и мониторинг в ИСДП
4.1. Организацията инвестира общо 92 374 лв., като собствен принос в държавно
делегираните услуги, от реализираните Проекти на Организацията. Това дава
възможност да запазим качеството при работа над утвърдените капацитети и да
специализираме и обучаваме екипите.
4.2. Привличаме потребителите в работата и търсим тяхната обратна връзка в работата
по случай. Анализът показва, че те са изключително доволни от подкрепата. Получили
сме обратни връзки от потребителите при всички затворени случаи.
4.3. Анализираме ежемесечно приключените случаи относно ползите за потребителите.
Отчитаме, че се запазва тенденцията при 10-15 % от затворените случаи да не
постигаме целите. Причините за това са най-вече клиентите, смяна на местоживеене.

ІІ. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДЕЦА –
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО”
ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
Основните програмни приоритети, по които работихме през изминалата година не се
различават съществено то тези за предходната година, а именно:
 Повишаване на компетентността на професионалисти работещи с деца,
жертви на насилие и техните семейства. Професионализиране.
 Популяризиране на приоритетите и повишаване на чувствителността на поширок кръг професионалисти
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 Повишаване качеството на директната работа с деца жертви на насилие и
гарантиране на достъп на повече деца до качествени услуги.
 Въвеждане на интегрирания подход при работа по случаи на насилие над
деца.
Резултат 1:
През 2013 година ИСДП допринесе за формиране на адекватни политики
към децата, пострадали от престъпление или свидетели на престъпления,
прилагане на законодателството в съответствие с най-добрия интерес на детето,
както и гарантиране на правата на децата в съответствие с международните
стандарти.
През 2013 г. екипът на ИСДП насочи своите действия към въвеждане на интегриран
подход за работа в системата при случаи на насилие над деца, с което да допринесе за
прилагане на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за правата,
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Издадени бяха методически
материали, проведени обучения, кръгли маси и обсъждания на случаи от практиката.
В края на 2013г. в гр. Видин стартира изпълнението на проект «Пакет от
интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни
процедури”, подкрепен от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, което
ще позволи да продължат действията за въвеждане на адекватна политика за децата,
пострадали от престъпления.
За да гарантира правата на пострадалите деца да получат психо-социална подкрепа и
помощ, през 2013 г. ИСДП продължи да предоставя услуги за деца, жертви на насилие
и участващи в правни процедури в градовете, в които работи – Видин, София и Шумен.
За ползване на социална услуга „Подкрепа и консултиране на деца, жертви на насилие”
през 2013г. са били насочени 17 деца. Специалисти от мобилния екип към КСУДС гр.
Видин предоставиха 5 кризисни интервенции по заявка на Отдели „Закрила на детето”
в гр. Видин и гр. Димово във връзка със случаи на смърт, свидетелство на
самоубийство, насилие в семейството.
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Резултат 2:
През 2013 г. ИСДП допринесе за повишаване компетентността на
професионалистите, които работят с деца, жертви или свидетели на насилие,
както и техните семейства.

За поредна година екипът на ИСДП провежда обучения в Академията на МВР,
съвместно с Института по психология на МВР и прокурор от Софийска Районна
прокуратура. Обученията обхващат над 30 курсисти в редовен курс по програмата във
Факултет „Полиция” на Академията на МВР.

Продължават съвместните програми в НИП и екипа на ИСДП за обучения на младши
съдии и прокурори. По заявка на ГДНП бяха обучени по проблемите на приятелското
към детето правосъдие около 200 полицейски служители.

През 2013 г. програмата подсигури в рамките на проект „Детство без сълзи”
възможност за обучение на екипите в ЦОП и КСУ към ИСДП от международни
експерти, международна супервизия, както и методическа подкрепа за работа с деца и
семейства, преживели насилие.

През 2013 г. членовете на мобилния специализиран екип за изслушване на деца от
КСУДС Видин, Стара Загора, Русе, Дупница и Благоевград преминаха 3 модулно (48
часа) обучение по специализирана методика за подготовка, изслушване и подкрепа на
деца жертви на насилие. Обучени са над 20 експерта за разпити на деца.

Резултат 3:
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През 2013 г. ИСДП допринесе за създаване на по-добри условия за спазване
правата на децата, жертви или свидетели на престъпления, и за намаляване на
риска от повторно травмиране на децата при среща с правоохранителните органи.

В рамките на програмата „Правосъдие за деца – превенция на насилието” ИСДП
извърши дейности, свързани с подкрепа на други организации за изграждане на
специализирани помещения за изслушване на деца жертви или свидетели на
насилие на нови градове в страната.
През 2013г. ИСДП активно подкрепи 5 общини, които чрез участие в конкурсна
процедура заявиха желание за обособяване на специализирани стаи за изслушване на
деца на тяхна територия. Благодарение на проекта „Чуй детето ІІ” успяхме да осигурим
подкрепа за изграждане и оборудване на специализираните помещения в гр. Видин,
Русе, Стара Загора, Благоевград и Бургас, както и за обучение на екипите, които да
предоставят услугата. Като част от усилията ни за устойчивост и осигуряване на
качество на услугите, бяха сключени споразумения за дългосрочно сътрудничество с
отделните партньори. През 2013 г. се откриха и заработиха 5 нови стаи в Стара Загора,
Благоевград, Видин, Бургас и Русе.

Резултат 4:
През 2013 г. ИСДП допринесе за по-голяма достъпност на услугата за
подготовка на деца за разпит пред съдия или за изслушване в съда, както и
осигури възможност по-голям брой деца да имат достъп до щадящи за тях
условия, когато са жертви или свидетели на престъпление.

През 2013 г. ИСДП успя да разшири състава на мобилния екип за разпит на деца,
който функционира на национално ниво от 2011 г. с представители от екипа във Видин.
Към екипа се присъединиха още 3 експерти.
По данни от стаите в Шумен, Видин и София общият брой на децата, които са
преминали през щадяща процедура през 2013 година, е 35 (за 2012 са 20). В още 5
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населени места с подкрепата на ИСДП бяха сформирани екипи за разпит на деца, които
да работят на регионално ниво.
Продължи дейността на национално ниво на мобилния екип за разпит на деца към
ИСДП. Членовете на мобилния екип от КСУДС Шумен и София работиха по 9 заявки
за изслушване на деца от други населени места, но по утвърдената методика за
прилагане на дружелюбно към детето правосъдие в рамките на образувани до съдебни
производства.
Чрез стартиране в края на 2013 г. на нов проект „Пакет от интегративни услуги за
гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури”, подкрепен от
Българо-швейцарската програма за сътрудничество, ще се подсигури и през 2014 г.
възможност за разширяване и устойчивост на практиката на мобилния екип за
изслушване на деца, а също и за регламентиране на интегративни услуги за
гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури като пакет от услуги.

Резултат 5:
През 2013 г. ИСДП допринесе за повишаване на чувствителността на поширок кръг граждани и професионалисти относно феномена насилие и добри
практики за превенция на насилието над деца у нас и на международно ниво.

Важна част от дейностите за повишаване на чувствителността на общността е
провеждането на кампании. През 2013 г. се проведоха две кампании: „Лоши традиции”
в София, Видин и Шумен, която стартира през юли 2013 г. и имаше за цел да промени
нагласите към използването на телесното наказание като част от семейните модели и
традиции. Кампанията се реализира в партньорство с Българската асоциацията на
педиатрите. През 2013г. продължи реализирането и на друга информационна кампания
„Насилието оставя следи за цял живот” в община Видин посредством излъчване на
видеоклип за проблема и последиците от домашното насилие. Кампанията се реализира
и чрез разпространение на информационни брошури и плакати на територията на
общината.

12

Институт по социални дейности и практики
София 1606, ул. Виктор Григорович №1, тел/факс: 0894412368
sapi@sapibg.org, www.sapibg.org

През годината се проведоха над 10 сензитивиращи семинара и работни срещи на
местно ниво за професионалисти - социални работници, психолози, полицаи,
магистрати за повишаване на чуствителността към проблемите на домашното насилие,
участие на деца в правни процедури и установяване на параметри на добро
взаимодействе на местно ниво.
През м.юни в гр.София се проведе Национална заключителна конференция по
проект „Чуй детето” по време на която се направи цялостен анализ на промяната в
практиките на участие на деца в правни процедури, на база на опита на ИСДП през
последните 5 години в пилотните градове в страната.
През 2013 г. ИСДП подкрепи провеждането на кръгла маса на тема „Иновативен
подход при изслушване на деца – жертва/свидетели на насилие”. Събитието се проведе
в КСУДС в гр. Русе на 20.06.2013 г. В него участваха съдии, прокурори, полицаи,
социални работници и общинска администрация, както и представители на органите по
закрила на областно ниво.
В Букурещ с участието на представител на ИСДП и в партньорство с френското
посолство в София и по покана на френското посолство в Букурещ се проведе кръгла
маса на тема: „Изслушване на деца за целите на правосъдието” на 4.04.2013 г..
Кръглата маса се организира във връзка със стартиране на френско-румънски проект за
изграждане на специализирани помещения за изслушване на деца, участващи в правни
процедури в Румъния.

Резултат 6.
През 2013 г. ИСДП допринесе за разпространяване на добри практики за
превенция на телесното наказание над деца чрез обучения и консултации на
родители.

Една от целите на ИСДП през 2013 г. беше да стигне до повече родители като част от
политиката за превенция на насилиетон над деца в семейна среда. По отношение на
подкрепата за родители на малки деца бяха проведени ателиетата с родители относно
прилагането на позитивни методи за възпитание на децата им и избягване на
телесното наказание. Бяха сформирани общо 16 групи за обучение на родители с деца
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на възраст от 3 до 6г. и от 7 до 14 г. Групите за родители се проведоха в Шумен, Видин
и София като част от допълнителните дейности за подкрепа на превенцията на
телесното наказание над децата.

Също така в центровете за социални услуги към ИСДП се предоставяха ежедневни
безплатни консултации за родители, които изпитват трудности във възпитанието на
децата си и биха искали да получат допълнителна информация и подкрепа.

През 2013г. в КСУДС гр. Видин се реализира групова програма за родители,
извършили насилие над децата си, които са готови да потърсят специализирана
подкрепа за промяна в подхода на родителстване и общуване. Предназначена е и за
родители, на които е наложена от съда мярка по закона за защита срещу домашното
насилие, както и за родители с проблемно поведение. В програмата се включиха трима
родители. Екипът на КСУДС Шумен работи в индивидуални сесии с двама родители,
насочени от Пробационна служба с присъда „пробация” заради насилие над детето си.
Приоритети за следващата 2014 година

1.Устойчивост на програмата
Устойчивост на програмата може да се търси в няколко посоки: използване на
механизми за финансово обезпечаване на услугите чрез средства от държавния бюджет,
от една страна, а от друга - чрез нови проекти и специализирано фондонабиране; чрез
обучения, които програмата реализира през ЦПО към ИСДП или по заявки на други
организации

и

партньори.

Макар

че

ИСДП

разработи

своя

стратегия

и

Фондонабирането стана приоритет за организацията, все още това е само в начален
етап на ниво идея.
2.Целенасочени усилия за популяризиране на резултатите и постиженията
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Като цяло ИСДП се опита да реализира своя стремеж за учредяване на парт-тайм
позиция към програмата и наемане на експерт за връзки с обществеността, който да
подкрепи дейността на организацията в тази посока, както и да подпомогне процеса на
изработване на стратегия и практика за фондонабиране. Тази задача бе частично
постигната.
Капитализиране на постигнатото е главна задача на програмата през 2014 г. Това
включва, както разпространяване на добър опит, издадени материали и програми, така
и дейности за:
- стабилизиране на мрежата за разпи на деца чрез установяване на връзка с
местни координатори на екипите във всеки град, където са разкрити специализираните
помещения за разпити;
- въвеждане на стандарт за обучение на експерти за разпити на деца, като в тази
посока може да се ползва и международен опит и партньорства, за да се въведе такъв
стандарт дори на национално ниво;
- популяризиране на груповите програми по превенция на насилието за работа с
деца и за работа с родители;
- създаване на ИСПКАН мрежа в България, т.е българско общество за превенция
на насилието и неглижирането над деца.

3.Нови възможности за международно партньорство
ИСДП успя пред 2013 г. да разшири международното си партньорство в няколко
посоки – проект „Без граници” с експерти от Италия и Северна Ирландия; проект
„Интензивна приемна грижа и програма” по програма Дафне на ЕК с организации от
Великобритания, Италия, Унгария, Белгия. Конференция в Молдова, където
представихме опипа на България в реформирането на системата за закрила на детето.
През 2014 г. по проект „Резилианс без граници” предстои да се развият нови
партньорство с организации от Латвия и Молдова.
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4.Детско участие
Това е посока на развитие, в която ИСДП има малък и по-скоро частичен опит. Екипът
на ИСДП направи първи стъпки да се разпишат цели и задачи в програмата в посока
подобряване на детското участие във всички дейности и услуги, които организацията
предоставя. Но остава все още като по-скоро неразвита дейност на този етап. През 2013
г. ИСДП успя да въведе темата за детското участие чрез проект „Резилианс без
граници” при изграждането на политиката за сигурна среда в училище. Този опит може
да се ползва, за да се надгражда и популяризира през следващата година.
Публикации:

„Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в
правни процедури
Информационна брошура

Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури. Анализ
на промяната
Доклад
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Когато дете срещне насилието
Книжка за деца от 7 до 13 години

Постер от „Лоши традиции”

ІІІ. ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЯ, МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА И
ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Стратегическа цел:
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПОМАГАЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ,
ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ, МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА И
СУПЕРВИЗИЯ
1. Анализ на дейността на програмата през 2013
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Резултат 1
Повишен капацитет на специалистите, работещи в организацията
През 2013 продължи практиката за повишаване на квалификацията на работещите в
ИСДП посредством участието им в обучения, учебни пътувания, кръгли маси и
семинари, реализирани, както в рамките на изпълняваните от организацията проекти,
така и по проекти на партньорски организации и в рамките на организираните обучения
от Центъра за професионално обучение на ИСДП. Ново назначаваните служители
получиха въвеждащо обучение в екипите на социалните услуги.
1.1.

Повишен капацитет на професионалисти от ИСДП за провеждане на

супервизия.
В рамките на проведеното от ЦПО 200- часово обучение на супервизори в социалната
работа през 2013 г. още трима експерти от ИСДП придобиха компетентност да
провеждат супервизия под супервизията на водещи супервизори. Завършилите курса
през 2012 г. проведоха успешен стаж в предоставянето на супервизия и завършиха
обучението си.
1.2.

Изграден капацитет на специалисти от ИСДП по превенция на насилието, за

работа по случаи на деца, жертви на насилие и на семейства, в които има насилие.
През 2013 г. бяха инвестирани значителни ресурси в изграждане на капацитета на
специалистите от ИСДП по превенция на насилието и за работа по случаи на деца.
Успешно бяха проведени обучения за подготовка на новите членове на мобилния екип,
проведоха се обучения по работа п ослучаи на домашно насилие и семейна медиация.
1.3.

През 2013 г. ИСДП въведе нов приоритет в обученията на професионалисти,

– обучение за работа по случаи на деца в конфликт със закона. Проведени бяха
обучения за професионалисти от системата за закрила на детето и системата за работа с
деца в конфликт със закона областите Шумен и Ямбол, по проект на УНИЦЕФ. В
рамките на проект „Социално включване надеца в конфликт със закона – нови модели и
практики”, който ИСДП изпълнява от 2013 г. бяха осъществени учебни пътувания в
Белфаст и Рим, с цел запознаване с модели за работа с деца в конфликт със закона, а в
края на 2013 г. се проведоха и първите две обучения на екипа, който ще предоставя в
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ЦОП София и КСУДС Шумен новата услуга „Интензивна подкрепа на деца в конфликт
съ закона”.
1.4.

ЦПО проведе обучение за работа по случаи на деца с поведенчески проблеми, в

което се включиха както представители на ИСДП, така и професионалисти от външни
на организацията социални услуги.
1.5.

Освен традиционните форми на обучения, през 2013 г. ИСДП въведе и практиката

за стажуване на професионалисти от други социални услуги в услугите на ИСДП.
Стажуваха експерти от ЦСРИ Варна в КСУДС Шумен и от ЦОП Дупница в ЦОП
София.
Резултат 2. Предоставена методическа подкрепа и супервизия на екипите от
социалните услуги.
ИСДП е организация, която не само предоставя социални услуги, но държи на
качеството на работа при предоставянето им. Качеството гарантира с ежемесечна
супервизия на всеки специалист като има разработени стандарти за една индивидуална
и една групова супервизия.
През 2013 г. се разшири обхвата на организациите, получаващи супервизия от
експертите на ИСДП, Освен продължаването на договорите с ЦОП и ДДЛРГ Дупница и
ЦОП Разград, през 2013 г, беше сключен договор за провеждане на супервизия с
Община Бургас, КСУДС Варна, ПУ с. Осенец.
Обобщени данни за броя часове обучение, получено от екипите на услугите,
ръководени от ИСДП
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19

Обучен Обучение

по по

работ Ин
а

с те

програма

метода

социално

деца

рв

за

«Моята

включване

с

ю

родители,

раничка

на деца в повед и

извършил

»

конфликт

енчес

ра

със закона

ки

н

проб

е

и насилие

Институт по социални дейности и практики
София 1606, ул. Виктор Григорович №1, тел/факс: 0894412368
sapi@sapibg.org, www.sapibg.org

леми
КСУ

-

-

40

128

-

72

336

-

32

-

-

30

192

120

48

86

96

-

192

192

40

64

48

96

384

96

12

ДС
Шум
ен
КСУ
ДС
Види
н
ЦОП
Софи

8

я
ДДЛ

80

80

-

-

-

24

192

-

РГ

Освен горепосочените обучения, представители на екипите на социалните услуги са
участвали и в обучения „Супервизори в социалната работа”, „Системен подход –
миланска школа”, „Овластяване на жени, преживели насилие”, „Кризисен център и
кризисна интервенция”, „Доброволчество”, „Оценка на семейства в които има насилие
– интегриран подход” – общо 794 часа.
По данни от справките на социалните услуги, всички теоритични знания, получени в
обученията се споделят с останалите представители на екипите във вътрешни обучения
и лаборатории и се прилагат в ежедневната работа.
Резултат 3
Обучения на ЦПО
През 2013 г. за втори път ИСДП предостави обучения по предварително разработена и
разпространена сред професионалистите индикативна програма. По данни от
направените запитвания и организираните курсове може да се направи извода, че найголям интерес беше проявен към обученията „Супервизори в социалната работа”,
20
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„Интервюиране”, „Оценка и планиране” и „Водещи на програма за родители „Без
шамар”. Общ брой часове проведени обучения през годината – 380.
ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Обучение на супервизори в социалната работа – 200 часа, участници:12



Социална работа с деца с поведенчески проблеми - 32 часа, 20 участници



Интервюиране на деца - 16 часа, 33 участници



Обучение за специалисти от ДДЛРГ - Борован - 20 часа, участници 12



„Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници” – 16
часа, 16 участници



Оценка и планиране /ЦОП Перник/ - 16 часа, 8 участници



Обучение на екип по проект "Индивидуална оценка на деца в конфликт със
закона" – 16 часа, 35 участници



Оценка и планиране в социалната работа с деца и семейства – 16 часа,
участници 8.



Обучение за работа с групова програма „По-добре да поговорим” ЦОП и ДДЛРГ
Дупница– 8 часа, участници 9



Обучение „Работа по случай” – 8 часа, 20 участници



Обучение на персонал в ЦОП Варна на тема «Семейна медиация» - 24 часа, 15
души



През 2013 г. ИСДП спечели три обществени поръчки за разработване на
програми и провеждане на обучения, едната от които вече изпълни, а другата
стартира в края на 2013 г. В изпълнение на първата поръчка по разработените от
ИСДП учебни програми бяха обучени представители на всички отдели „Закрила
на детето” и отдели „ХУСУ” в ДСП в страната.

Втората обществена поръчка ще се изпълнява до края на месец октомври 2014, а
третата през периода м. февруари – м. юни 2014 г.
Резултат 4
Проведени изследвания
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През 2013 г. ИСДП осъществи две изследвания – „Правото на децата на участие”,
възложено от Европейската комисия, с водеща организация – Екорис, Великобритания
и и "Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област
Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в системата за закрила
на детето", възложено от УНИЦЕФ България.

Изследването „Правото на децата на участие” изследва доколко е гарантирано това
право във всички страни от Европейския съюз, като за България изследването се
извърши от ИСДП. То ще допринесе за по-доброто прилагане на КПД и в частност
правото на детето на участие в ЕС.

Изследването "Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ
в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в системата за
закрила на детето" има ключова роля за стартирането на реална реформа в системата за
младежко правосъдие в България.

ІІ част
Приоритети на програмата и предизвикателства за следващата година
Приоритети
1.Устойчивост на програмата
2.Развитие на програмата
3.Популяризиране на резултатите и постиженията
4.Изграждане на международни партньорства
Задачи:
1.

Организационно планиране на дейностите по програмата

2.

Разширяване на екипа по програмата
Предизвикателства през 2014 година:
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 Създаване на методически съвет на обучителния център, чиито функции ще бъдат
одобрение на обучителните програми и планове; разработване на критерии и стандарти
за обучителите; определяне на статута на всеки обучител в ЦПО – стажант, младши
обучител, експерт обучител, консултант; съгласуване и одобрение на изпитни
конспекти и др.
 Качествено изпълнение на възложената обществена поръчка, по която предстои да
бъдат обучени над 2500 специалисти.
 Развиване на експертния и обучителен екип -

определяне на статута на всеки

обучител; осигуряване на възможности за стаж за обучителите, както и създаване на
обучителни екипи по теми;
 Публичност на предлаганите услуги – осигуряване на реклама на предоставяните от
ЦПО услуги.
 Изграждане на Резилианс ресурсни центрове в Латвия и Молдова.
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