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ОТЧЕТ
НА ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ
ЗА 2014 ГОДИНА

І. ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЯ, МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА И ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Стратегическа цел: повишаване капацитета на помагащите специалисти чрез
предоставяне на обучение, методическа подкрепа и супервизия
Резултат 1: Повишен капацитет на специалистите, работещи в организацията –
общ брой часове обучение, предоставено на екипите на ИСДП - 168 часа; общ брой
участници в обученията – 144 (някои от експертите са участвали в повече от едно
обучение).
1) Повишен капацитет на екипа от супервизори и методически
консултанти чрез обучения на професионалисти от ИСДП за консултиране и
супервизия на приемни семейства.
През 2014 продължи успешното реализиране на обучението на професионалисти,
подкрепящи приемни семейства по проект, финансиран по Програма „Грюндвиг” на
Европейската комисия, с включването на две групи с общо 13 експерти от ИСДП в
обучение на тема „Позитивния подход в консултирането и в супервизията на
приемните семейства”, реализирано от организация „Наш дом”, Варшава, Полша, и
обучение на тема „Лични и професионални измерения в работата с приемни
семейства”, реализирано от Международна фондация за децата и семействата,
Букурещ, Румъния.
През 2014 година експерти на ИСДП участваха и в две обучения, проведени от
международния консултант Ортодокси Саломон – „Системен подход в социалната
работа” и „Приложение на древногръцките митове в системния подход”. В обученията
се включиха общо 23 експерти от ИСДП.
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 2014 г. бяха инвестирани значителни ресурси в изграждане на капацитета на
специалистите от ИСДП по превенция на насилието и за работа по случаи на деца,
жертви на насилие, в рамките на реализирания в община Видин проект „Пакет от
интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни
процедури”. Успешно бяха проведени обучения по семейна медиация и за подготовка
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на членове на мобилния екип, за разпит на деца, жертви или свидетели на
престъпление. В обученията участваха общо 80 представители на ИСДП (повечето
участници са се включили и в двете обучения).
3) Разширен профил на компетенциите на екипите в социалните услуги за
работа с деца в конфликт със закона.
Проведено беше обучение на общо 28 души от екипите за предоставяне на новата
услуга „Интензивна подкрепа на деца в конфликт със закона”, водено от партньорите
на ИСДП - „Включване на младежта”, Белфаст, Северна Ирландия.
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 се гарантира с ежемесечна
супервизия на всеки специалист, като има разработени стандарти за една
индивидуална и една групова супервизия.
През 2014 г., освен на екипите на ИСДП, супервизия беше предоставена и на ЦОП и
ДДЛРГ Дупница и ЦОП Разград, Община Бургас, КСУДС Варна, ПУ с. Осенец.

Резултат 3: Обучения на ЦПО
През 2014 година ИСДП изпълни успешно две обществени поръчки, едната от които с
четири самостоятелно обособени позиции, и спечели изпълнението на трета, която
предстои да се реализира през 2015 година.
ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ
1) Обучение на обучители по предоставяне и управление на социалните услуги и
обучители на супервизори – общ брой часове 120, общ брой обучени участници
84, общ брой разработени обучителни програми – 6, три за въвеждащо обучение
и три за надграждащо, с общ брой страници над 600.
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Обучение по управление на социалните услуги в Бургас
2) Обучение по мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за
развитие на социални услуги и за контрол на качеството на предоставяне на
социалните услуги, както и обучение по кризисна интервенция – общ брой
часове проведено обучение 1344, общ брой участници 608, общ брой програми
две, с общ брой страници над 300.
3) Обучение по управление на социалните услуги, контрол на качеството в
социалните услуги и предоставяне на управлението на социалните услуги – общ
брой часове проведено обучение 672, общ брой участници 528, общ брой
обучителни програми – 1, с общ брой страници над 100.

4) Обучение по управление и качествено предоставяне на социални услуги и
механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските
власти и неправителствените организации при предоставянето на социални
услуги – общ брой часове обучение 864, общ брой участници – 1790, общ брой
разработени програми 1, с общо над 100 страници.
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5) Обучение на специалисти от Сдружение „Човеколюбие” – Пазарджик, работещи
в ЦСРИ Септември и Пещера. Проведени бяха обучения по темите: Възгледи,
методи и техники на социалната работа; Събиране и анализ на информацията;
Основи на рехабилитацията; Здравословни и безопасни условия на труд;
Педагогическо общуване; Социална оценка на ситуацията; Нормативна уредба
на социалните услуги; Оценка на нуждите; Изработване на индивидуален план
за грижи; Разработване на обучителни програми; Периодична оценка на
персонала; Водене на задължителна документация на ЦСРИ; Супервизия – Общ
брой часове 216 часа, общ брой участници в обученията – 36. Повечето от
участниците са преминали обучение по всички теми. Разработени обучителни
програми 14, с общ брой страници над 700.
6) Обучение на обучители на приемни семейства и кандидат – осиновители от
ЦОП – Перник – 40 часа, общ брой участници – 8. Обучителна програма 1, с
общ брой страници над 50.

7) Обучение на специалисти от ЦОП Белене за организация на работа и
предоставяне на услугата, както и обучение на обучители на приемни семейства
и осиновители – общо 72 часа обучение, обучени 5 специалисти. Предоставен
практически стаж на експерти от ЦОП Белене – 4 дни.
8) Интервюиране на деца - общо 48 учебни часа обучение, общо 28 участника.
9) Проведени са първите три модула от обучението на супервизори в социалната
работа – общо 48 часа обучение, с общ брой участници 9.
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ 2015г..
1) Предстои провеждането на въвеждащи и надграждащи обучения по проект
за социално включване за над 900 участника – екипите на услугите
„Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и
подкрепа”, по обществена поръчка, спечелена от ИСДП.
2) Предстои провеждането на обучения по Индикативна програма за
предстоящите обучения, които ще се предлагат от ЦПО през 2015 г.
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Резултат 4: Проведени изследвания
През 2014 г. ИСДП осъществи две изследвания – „Изследване на добри практики в
областта на взаимоотношенията деца, родители и учители” по проект „Биентретанс –
мрежа на резилианс”, „Оценка на деца, жертви или свидетели на престъпление в
България”.
Приоритети на програмата и предизвикателства за следващата година
Приоритети


Устойчивост на програмата



Развитие на програмата



Популяризиране на резултатите и постиженията



Изграждане на международни партньорства

Задачи:


Организационно планиране на дейностите по програмата



Разширяване на екипа по програмата

Предизвикателства през 2015 година:
 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 900 специалисти.
 Обучение на пробационните служители.
 Обучение на служителите от услугите за деца в конфликт със закона и техните
семейства, Сливен.
 Обучение на екипите за предоставяне на новите услуги за младежи, изтърпели
наказание лишаване от свобода, и на инспекторите „Пробация – затвор”.
 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
предоставяните от ЦПО услуги.


услуги

–

осигуряване

на

реклама

на

Провеждане на обучения по резилианс за различни групи професионалисти по
заявка.

 Изграждане на Резилианс ресурсни центрове в Латвия и Молдова.
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ІІ. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА
ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК”
През 2014 година ИСДП постигна устойчивост в управлението на социални услуги на
национално ниво като доставчик на услуги, делегирани от кметовете на общините
Шумен, Столична община и Видин. Удовлетворяващо за организацията е все поголемият интерес към услугите, предлагани от ИСДП в столицата, където управляваме
две услуги в общността и една институционална услуга за деца. Професионалните
умения на специалистите на ИСДП, подходът и компетенциите, които системно
надграждаме, са признати от насочващите отдели за закрила на детето и от клиентите,
които все по-информирано правят избор на доставчик на услугата. Факт е, че
столицата разполага с все по-голям набор от социални услуги и конкуренцията е
развита, но интересът към услуги, предоставяни от ИСДП, нараства. Това ни дава
увереност, че сме признати на пазара като добри професионалисти и постигаме
ефективност в работата си. В община Шумен ИСДП за девата година остава
единственият доставчик на социални услуги, което ни провокира непрекъснато да
разширяваме обхвата, да прилагаме и пилотираме иновативни услуги и да
популяризираме добрите практики. В община Видин, можем да кажем, че вече се
доказахме, получихме доверие и партньорство и отчитаме добрите резултати с
подкрепата на всички местни институции и общината. През 2014 година с подкрепата
ИСДП се разкри още една специализирана стая за изслушване на деца – гр. Монтана.
Обхватът от услуги към комплексите в Шумен и във Видин се предоставят на областно
ниво, а услугите в София -от почти всички столични дирекции на ДСП.
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Мрежата от услуги, управлявани от ИСДП

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА



Шумен - 1



София – 2



Видин - 1

ШУМЕН
НАБЛЮДАВАНО
ЖИЛИЩЕ




Видин

ЗВЕНО „МАЙКА И
БЕБЕ”


КРИЗИСЕН
ЦЕНТЪР

Шумен

ИСДП

ШУМЕН

ДОМ ЗА ДЕЦА,
ЛИШЕНИ ОТ
РОДИТЕЛСКА
ГРИЖА
ШУМЕН


ЦЕНТЪР СПЕШЕН
ПРИЕМ


Шумен

ШУМЕН

ЦЕНТЪР ЗА
РАБОТА С ДЕЦА
НА УЛИЦАТА

ШУМЕН

София

ШУМЕН

Видин



Шумен



Видин

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТАИ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ
ШУМЕН
НА НАСИЛИЕ И СВИДЕТЕЛИ – „СИНЯ СТАЯ”


Шумен, Видин, София.



Още: подкрепяме екипите по подготовка, оценка и изслушване
на деца в градовете: Монтана, Сливен, Стара Загора, Русе,
Бургас
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1. Екип по предоставяне и управление на социални услуги, супервизия и
методическа подкрепа
В ИСДП работят 114 души по трудово правоотношение; над 10 експерти на
граждански договори; над 25 доброволци или общо повече от 150 души.
По трудови правоотношения, на пълен работен ден в централен офис на ИСДП София: Изпълнителен директор – 1, - Програмен директор - 2, Координатор програма 1, Счетоводител -1, Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – 2.
Експерт програми и проекти - 1, Експерт управление на човешки ресурси – 1, човешки
ресурси - 1.
По трудови правоотношения на пълен работен ден в структурите на ИСДП - в Център
за обществена подкрепа– София, ДД „Асен Златаров”, Комплекс за социални услуги за
деца и семейства Шумен и Видин: директори – 4, заместник-директор - 1; психолози, в
т.ч. ръководител сектори – 14; социални работници и специалисти социални дейности,
в т.ч. ръководител сектори – 54, логопед – 1; възпитатели – 13,5; помощниквъзпитатели – 4; счетоводители – 1,5; касиер-домакини – 3; Технически и помощен
персонал – рецепционисти, хигиенисти, шофьор - 9.
Организацията за трета година прилага и усъвършенства Система за кариерно развитие
на специалистите. Общо 5 консултанта и 11 експерта от специалистите в Шумен,
Видин и ЦОП-София имат компетенциите и подготовката да водят обучение за
специалисти, да разработват обучителни програми и да провеждат супервизия на
социални работници под супервизията на професор д-р Нели Петрова, д-р Надя
Стойкова, Даринка Янкова и Елена Манасиева – методисти и супервизори в ИСДП.
2. Какви групи подкрепихме
С много професионализъм и добро отношение към клиентите, екипът от специалисти
на ИСДП постигна успехи, които най-общо се изразяват в подкрепата общо на 3 280
клиенти. Съпоставено с данните от предходната година, отчитаме с 25% увеличение в
общия брой на клиентите. С 16% сме увеличили клиентите в работа по случай, те са
1518 при 1280 за предходната година. Драстично сме завишили доброволните клиенти,
които са преди всичко деца, преминали тренинги по превенция на агресията и групови
програми, групови програми за родители психологическо и юридическо консултиране.
Общият брой доброволни клиенти за организацията е 1762 - с 28% завишение спрямо
предходната, от които 1725 са в Шумен:
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3000
2500

3280

Общ брой
клиенти

2000
1500

В т.ч.
доброволни

1518

1000

Работа по
случай

500
0

Количествените показатели по общините, в които работим са показани на диаграмата
по- долу

3500
3000
2500

Клиенти
2000
2316
1500
1000

Случаи

707

500
591

590

257

Шумен

София

Видин

220

0

За поредна година капацитета на услугите в Шумен и Видин остана непроменен и това
налага екипите да работят двойно над капацитета. За да запазим качеството в работата,
сме осигурили допълнително финансиране от 83 166 лв. от реализирани проекти на
ИСДП.

2.1. Приоритети в подкрепата на рискови групи деца
2.1.1. С работа с деца-правонарушители, превенция на поведенчески
проблеми, превенция на отпадане от училище и подкрепа чрез Резилианс подхода
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стартирахме модела „Социално включване на деца в конфликт със закона чрез
иновативната услуга за деца в конфликт със закона „Интензивна социалнопедагогическа подкрепа” в София и Шумен.
Различното през 2014 година по този приоритет беше предизвикателството екипите в
ЦОП София да работят системно и заедно с екипа на дома „Асен Златаров” в
активното придружаване на децата от Дома в процеса на израстване и прехода към
юношеството, и за повечето от тях при осмисляне на алтернативи на противоправното
поведение. През 2014 година със стартирането на иновативния за страната тип услуги,
насочени към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска
образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в
риск от извършване на престъпление; злоупотребяващи с наркотици и алкохол; с
рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите,
поставихме акцент върху практически интервенции, които да водят до видимо
подобрение на живота на децата в краткосрочен и средносрочен план. По модела
„Социално включване на деца в конфликт със закона”, прилаган чрез услугата
„Интензивна социално-педагогическа подкрепа” в Шумен и София, сме работили с 82
деца и 16 семейства. За пръв път в страната в ЦОП София е назначен специалист по
модела – младежки социален работник и карта на ресурсите за образователната
система, което е необходимост във връзка с нуждите на много от децата с
противоправни прояви и отпаднали от училище. Като модел на вътреекипно обсъждане
се въведе провеждането на ежеседмични срещи на екипа, в което вземат участие, както
самото дете, така и всички ангажирани с детето възрастни, /родител, обгрижващ,
ключов социален работник, ментор, възпитател, социален работник от дома за деца,
психолог, представители на ОЗД/. Една от новите дейности за деца в конфликт със
закона през 2014г. за децата в Шумен е Арт-терапевтично ателие. В занятията се
използват различни техники от изобразителното изкуство, чрез които децата имат
възможност да проектират вътрешни конфликти и проблеми и да ги изразяват във
формата на траен продукт. Това много добре се отрази на тяхното емоционално
състояние, понижаване на тревожността, повишаване вярата им в собствените
възможности. Работата в група помогна да проявят толерантност към другите и да
зачитат различните.
При анализа на услугата „Интензивна социално-педагогическа подкрепа” отчитаме в
еднаква степен постигнати резултати за клиентите и трудности за постигане на целите.
Резултати виждаме в промяната при функционирането на клиентите – начинът, по
който до момента не са си давали сметка за последствията от противоправното
поведение или поведенческите прояви; намирането на смисъл в неща, които са
градивни: образование, професия, връзки, себевъзприемането като значими и ценни.
Трудностите касаят липсващите звена в системата по отношение образованието,
професионалната и предпрофесионалната подготовка, семейната система и
маргинализираната среда на деца и младежи във висок риск от извършване на
престъпления.
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2.1.2. Гарантиране и спазване на най-добрия интерес на децата,
участници в правни процедури - интегриран подход на подкрепа и закрила на деца,
жертви или свидетели на престъпления.

И през 2015 година ИСДП продължи усилията си в прилагане на европейските
практики и минималните стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на
престъпления, разписани в Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 25.10.2012 г. Специалистите от мобилния екип на ИСДП оказаха подкрепа
по наказателни и граждански дела на 46 деца с прилагане на мерки, които да ограничат
вторична виктимизация на децата – оценка и подготовка за разпит и изслушване в
защитено и дружелюбно помещение, използване на видео и звукозаписна техника за
запис на разпитите и ограничен визуалния контакт с извършителя на престъпление,
магистрати, близки и други. Мобилният екип и тази година оказа подкрепа при
подготовката и изслушването на 6 деца по заявка на ДСП / ОЗД – гр. Троян и гр.
Бургас. Три от децата са потърпевши на сексуално насилие, две са свидетели на
извършено сексуално насилие и едно дете е извършител на блудствени действия. Едно
дете е подготвено и придружено в заседание на Районен съд гр. Нови пазар, а РС гр.
Левски проведе изнесено съдебно заседание в специализираната стая в КСУДС Шумен
с подкрепата на специалисти при разпит на две малолетни деца за оказано физическо и
сексуално насилие. Много интензивно работиха екипите от магистрати и социални
работници в Шумен, където се проведоха общо 20 изслушвания на деца по щадящи
процедури; във Видин изслушванията в специализираната стая бяха 9; а случаите на
индивидуална подкрепа и подготовка за участие в съдебни процедури бяха 17. В
сравнение с предходната година отчитаме ръст с 15 % в общият брой на децата. Като
добра практика отчитаме сформирането на „Комитет по мониторинг” по проект „Пакет
от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни
процедури“. През изминалата 2014 година във Видин екипите проведоха 3 заседания
на Комитета. В тях взеха участие представители на РУП Видин, ОД на МВР, ОЗД
Видин, ОЗД Белоградчик, ОЗД Димово, Районен съд, Районна прокуратура Видин.
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2.1.3. Продължихме да специализираме екипите в индивидуалната и
групова работа за осигуряване на възможности децата да живеят в благоприятна
семейна или близка до семейната среда.
 Осигурихме семейна грижа за 20 новородени бебета от рискови семейства
и изоставени от биологичните родители, 18 от които са в Шумен. От 2012 година
общият брой на новородените бебета, настанени в приемни семейства с подкрепата на
ИСДП, е 87. Продължихме да развиваме приемната грижа за бебета, за деца с
увреждания и да професионализираме приемните семейства. Професионализираните
семейства за грижа за деца с увреждания са 18, а специализираните семейства за
новородени бебета са 22. Екипите на ИСДП са оказали подкрепа, оценка и обучение на
146 приемни семейства в Шумен, София и Видин, 45 са обучените нови кандидат приемни семейства. През цялата година специалистите в ИСДП оказваха методическа
подкрепа и супервизия на общо 65 приемни семейства към екипите на общините по
проект „И аз имам семейство” в София, Видин и Шумен.
 На 122 деца, настанени в приемни семейства, чрез индивидуална работа,
психологическо консултиране, ателиета и групови програми се опитахме да помогнем
да разберат, приемат и осмислят своята ситуация. По този начин продължихме да
споделяме грижата с приемните семейства и биологичните родители на децата.
 При изпълнението на институционалния проект към ДД „Асен Златаров”
реализирахме съвкупност от дейности, мерки, иновативни практики и услуги, насочени
към децата и персонала. Използвайки многообразието от съвременни методи, подходи
и програми, ИСДП осигури реален принос за постигане на основните цели, заложени в
проектното предложение, а именно- подобряване качеството на живот на
настанените децата и подпомагане на закриването на ДДЛРГ.

Въведохме нов модел на работа, а именно - управление/водене на случай. Към месец
декември 2014г. в Дома има настанени 30 деца, а на 11 е прекратено настаняването.
През годината се работеше по 5 случая за реинтеграция. В резултат на оценките бяха
определени 5 деца, за които е подходящо да се работи за настаняване в приемна грижа.
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Работеше се и за осигуряване на структурирано ежедневие на децата чрез развитие на
проект на групата, отразяващ груповия живот. Въведоха се ежеседмичните срещи на
групите под надслов „На чаша топло мляко” и „Вечер на групата ПРИЯТЕЛИ”. Чрез
груповата работа се осигуриха възможности за овластяване на децата и активното им
включване в процеса на подобряване на грижата за тях. Разработихме концептуална
рамка, насочена към превенция на детската проституция като значим риск за децата от
алтернативна грижа. Идеята за социално- възпитателно и психо- социално
придружаване се основа и на основните подходи, които прилага ИСДП за
концептуализиране и придаване на смисъл на работата с деца
 Интегриран подход- закрила, подкрепа за възстановяване от травмите и
приятелско правосъдие;
 Общ резилианс подход – психо-терапевтични дейности, основани на силните
страни на децата;
 Биентретанс- добро отношение, което отива отвъд ежедневната грижа;
 Системен подход;
 Превенция на рисковите фактори.
От общия брой 2407 деца – доброволни 1648, в работа по случай 759
Общо 2047 са деца, които сме обхванали по всички дейности и услуги в структурите,
от които 759 в работа по случай и още 1648 в групова работа, ателиета и тренинги
по превенция. С много малък брой отчитаме завишение в работата по случай и със 70%
в доброволните клиенти1

1

Тренинги и групови програми – 1648; Работа с деца в приемни семейства – 122; Превенция на отпадане
от образователната система -143; Деца в конфликт със закона – 92; Деца в алтернативна форма на грижа
– 72;Деца жертви на насилие – 250;Медийрани срещи при родителско отчуждение – 37;Социално
възпитателно и психо-социално придружаване - 43

13

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

2.2. Подкрепихме общо 873 родители - работа по случай 756 и 117 доброволни
клиенти2.
Анализът показва, че имаме почти равен брой случаи в работа с деца и родители, което
е значим фактор за постигане на добри резултати в работата с деца.

Груповите програми за родители получиха още по-голяма популярност и се наложихме
като единствен доставчик в страната, който развива набор от програми за родители по
различна възрастова група. Интересът продължи към Училището за бременни в
Шумен, програмата „Позитивно родителство”, „Без шамар – как с любов и уважение да
възпитаваме децата” във Видин, София и Шумен. ИСДП и екипите в Шумен, София и
Видин подкрепиха и участваха в провеждането за първи път в страната на две
национални инициативи – Седмица на бащите и Информационен ден на
осиновителите.

2

Групова работа с родители по превенция на насилието – 131; Индивидуална подкрепа и консултиране
на семейства за повишаване на родителски капацитет-168; Оценка на родителски капацитет – 103;
Обучение и подкрепа на кандидат осиновители и осиновители-144; Психологическо консултиране на
родители при изведени рискове – 182; Обучение, оценка и подкрепа на приемни-146
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3. Управление на качеството
 Стимулираме работата на Съвета на потребителите, в който насърчаваме
участието на децата. През годината активни бяха съветите на потребителите на децата
в ЦРДУ Шумен, Видин, ДД Асен Златаров и ЦОП София.
 Приключили сме работа с над 500 клиенти в работа по случай и при
повечето от тях сме получили и обратни връзки. Анализираме всеки затворен случаи и
резултатите показват, че при 95 % от случаите постигаме заложените цели и клиентите
са удовлетворени от съвместната работа. При 5% не постигаме успешност и причините
за това са: смяна на местоживеенето; често срещите се осъществяват в дома на
клиентите - поради липса на средства не могат да пътуват до града – осъществяват се
редки срещи; отказ на клиента за ползване на услугата. От месечните отчети се вижда,
че най-голям е броят на насочванията за услуги за шестмесечен и за едногодишен
период. За шестмесечен период са насочени 65% от случаите, 5 % са за едногодишни
услуги, 15% за тримесечни и 5% за едномесечни услуги (най-често обучения на
кандидат-осиновители). В по-голям процент от случаите устойчивост в работата
постигаме при средно 10 - 12 месечна работа със семейството и детето.
 През годината услугите, предоставяни от ИСДП, се утвърдиха като водеща
организация в София за провеждане на учебен стаж на студенти по специалността
„Социална педагогика” в СУ. В ЦОП на стаж през 2014 г. са преминали повече от 80
студенти, бъдещи специалисти по социална работа. През 2014 година подновихме и
съвместната работа с Шуменски университет като подписахме договор за провеждане
на учебни практики и стажове на студенти по специалност „Социална педагогика”. За
краткото време 9 студенти преминаха практики от 120 часа.
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III. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА И ПРАВОСЪДИЕ.
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО”

Основните програмни приоритети, по които работихме, са същите, както за
предходната година, а именно:


Повишаване на компетентността на професионалисти работещи с деца,
жертви на насилие и техните семейства.



Популяризиране и повишаване чувствителността на по-широк кръг
професионалисти.



Повишаване качеството на директната работа с деца, жертви на
насилие, и гарантиране достъп на повече деца до качествени услуги.



Въвеждане на интегрирания подход при работа по случаи на насилие
над деца.

Резултат 1: През 2014 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 правата на децата в съответствие с
международните стандарти.
През 2014 г. екипът на ИСДП продължи своите действия за 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.
През 2014г. в гр. Видин продължи 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 позволи да
продължат действията за въвеждане на адекватна политика за децата, пострадали от
престъпления.
През 2014г. ИСДП стартира нов проект „Чуй детето – става ли правосъдието
дружелюбно към децата” за подкрепа при пилотирането на модел за интегриран
подход на взаимодействие при деца, пострадали от престъпления. По този начин
ИСДП осъществи целенасочена работа за въвеждане на изискванията на Директивата
2012/29/ЕС и особено на чл.22 за изготвяне на индивидуална оценка на пострадалите
деца. За тази цел ИСДП разшири своите партньорства с отговорни министерства и
структури, отговарящи за политиките за деца и правосъдието за деца, като
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Министерство на правосъдието, Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция
за закрила на детето. Също така разшири партньорствата си с други организации като
Програмата за развитие на съдебната система, Българска педиатрична асоциация и др.
За да гарантира правата на пострадалите деца да получат психо-социална подкрепа и
помощ, през 2014 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 социални услуги за подкрепа и консултиране на деца,
жертви на насилие, през 2014г. са били насочени 250 деца.

Резултат 2: През 2014 г. ИСДП допринесе за повишаване компетентността на
професионалистите, които работят с деца, жертви или свидетели на насилие,
както и техните семейства
Продължават съвместните програми в НИП с екипа на ИСДП за обучения на младши
съдии и прокурори. В рамките на проект „Подобряване достъпа до правосъдие за деца
жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните
семейства“, финансиран от Уницеф – България и изпълняван от ПРСС в партньорство
с ИСДП, бяха проведени обучения за магистрати, полицаи и адвокати от Сливен,
Шумен и Монтана.
През 2014 г. социални работници и психолози, които формират мобилни
специализирани екипи за изслушване на деца в Сливен и Монтана, преминаха 3
модулно обучение (48 часа) по специализирана методика за подготовка, изслушване и
подкрепа на деца, жертви на насилие. Допълнително към Центъра за професионално
обучение към ИСДП също бяха обучени експерти от Дупница, Стара Загора, Пловдив
и др., които да се включат към мобилните екипи за разпити на деца, работещи на
местно ниво. Обучени са над 30 експерти за разпити на деца.
През годината бяха проведени методически срещи, супервизия и обучения по заявка на
екипите в Стара Загора, Бургас, Пловдив, Дупница, Монтана, Благоевград, Русе,
Шумен, София и Видин.
В рамките на програмата бяха издадени помагала и методически материали,
обучителни филми, доклади и анализи от изследвания, брошури за деца и родители.

Резултат 3: През 2014 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 в нови
градове в страната на специализирани помещения за изслушване на деца, жертви или
свидетели на насилие.
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През 2014г. ИСДП активно подкрепи проект на Уницеф-България за изграждане на
така наречените „сини стаи” за разпит и изслушване на деца в общините Монтана и
Сливен (помещението в Сливен официално се разкри през януари 2015 г.). По този
начин общо в страната с подкрепата на ИСДП са изградени 13 от всичките 14
съществуващи помещения.

Подкрепа за изграждане на нови стаи за разпит на деца, Монтана, 2014

Резултат 4 През 2014 г. ИСДП допринесе за по-голяма достъпност на услугата
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 2014 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 в
Монтана, Дупница, Пловдив и Русе. Към екипа се присъединиха още 10 експерти.
По данни от стаите в Шумен, Видин и София общият брой на децата, които са
преминали през щадяща процедура през 2014 година, е 46 (за 2013 са били 35, а общо
за страната през 2014 г. са 120 деца). В още 2 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 6
заявки за изслушване на деца от други населени места, но по утвърдената методика за
прилагане на дружелюбно към детето правосъдие в рамките на образувани досъдебни
производства. През 2013 г. заявките са били 9.

Резултат 5: През 2014 г. ИСДП допринесе за повишаване на чувствителността на
по-широк кръг граждани и професионалисти относно феномена насилие и добри
практики за превенция на насилието над деца у нас и на международно ниво.
През годината се проведоха 2 сензитивиращи семинарии, 5 работни срещи за
мониторинг на местно ниво и 5 методически срещи за професионалисти - социални
работници, психолози, полицаи, магистрати за повишаване на чувствителността към
проблемите на домашното насилие, участие на деца в правни процедури и
установяване на параметри на добро взаимодействие на местно ниво.
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През 2014 г. по проект „Биентретанс – Мрежа на резилианс” се развиха нови
партньорство с организации от Латвия и Молдова. Някои от партньорствата се развиха
трайно и стартирахме нови проектни инициативи. И през 2014 г. ИСДП продължава да
е част от голяма международна мрежа за превенция на насилието и сексуалната
експлоатация над деца в страните от Централна и Източна Европа.
В КСУДС Шумен по случай международния ден на превенция на насилието над деца
се проведе кампания за превенция на тема „Децата говорят без думи”. Организирани са
поредица от събития с деца в партньорство с 6 училища от община Шумен.

Кампания „Децата говорят без думи”,
Шумен, 2014

Групи за родители, 2014

Резултат 6: През 2014 г. ИСДП допринесе за разпространяване на добри практики
за превенция на насилието над деца чрез обучения и консултации на родители.
Както през предходната, така и през настоящата година, една от целите на ИСДП бе да
достигне до повече родители в детските градини и в училищата като част от
политиката за превенция на насилието над деца в семейна среда. По отношение на
подкрепата за родители на малки деца бяха проведени обучения с родители относно
прилагането на позитивни методи за възпитание на децата и избягване на телесното
наказание. През групи за обучение на родители с деца на възраст от 3 до 6г. и от 7 до
14 г. са преминали общо 131 родители. Групите за родители се проведоха в Шумен,
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Видин и София като част от допълнителните дейности за подкрепа на превенцията на
телесното наказание над децата.
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.

Резултат 7 През 2014 г. ИСДП допринесе за подобряване на политиките за деца в
конфликт със закона и въвеждане на иновативни услуги.
През 2014 г. в основно партньорство с БААФ – Великобритания, НМД - България,
Столична община като асоцииран партньор и други партньори от Италия, Унгария и
Белгия ИСДП успя да реализира проект „Алтернативи за задържането на млади
правонарушители – развитие на програми за интензивна и специализирана приемна
грижа”. Това даде възможност екипът на ИСДП да проведе изследване относно
нагласите за въвеждане на алтернативи на мерките за задържане под стража при деца в
конфликт със закона, като се използват възможностите на приемната грижа.
Проведе се заключителна кръгла маса с участието на стажанти към ИСДП, което даде
възможност да се види и опита на Франция при работа с деца в конфликт със закона.
Екипът на ИСДП се включи активно в изготвяне на предложения за промени в
системата за младежко правосъдие и в НПК. Включи се в международни конференции
и кръгли маси в Белгия, Италия, Англия и др.
През изминалата година ИСДП успя да пилотира нова услуга за деца в конфликт със
закона, наречена „Интензивна социално-педагогическа подкрепа”, която е насочена
към придружаване и подкрепа за позитивно социално включване на деца в конфликт
със закона или във висок риск. Тя се реализира в услугите към ИСДП в София и
Шумен, в партньорство с организации като Фиоре - Италия и Инклуд ют - Северна
Ирландия.

Международна конференция,
Белгия, 2014

Международни срещи с партньори
от Инклюд ют, Северна Ирландия
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Програма „Първи стъпки”,
София, 2015

Програма „Социални умения за общуване”,
София, 2015
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