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ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА НА
ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ
2018

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Институт по социални дейности и практики е сдружение с нестопанска цел,
регистрирано в обществена полза по ЗЮЛНЦ през 2001 г. Всяка година предоставяме
финансов и технически отчет на Министерство на правосъдието, а след измененията на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и промени в Закона за търговския
регистър и Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, считано от 01.01.2018г.
в Агенция по вписванията.
Реализирали сме над 50 международни и над 30 национални проекта, продуктите от
които са в над 200 публикации, наръчници, доклади, методики, групови и обучителни
програми, включително за деца, родители и учители в детски градини и училища.
Подробна информация за структурата, управлението, дейността и финансирането на
Сдружение Институт по социални дейности и практики е представена на следния адрес:
https://sapibg.org/bg/pages/za-nas
1.1. Методология на изготвяне на доклада
1.1.1. Цел на доклада: Идентифициране на тенденции, трудности и добри
практики в реализирането на превенцията на насилието в България чрез анализ
на дейността на организацията по тази приоритетна цел.
Превенцията на насилието над деца е ключов приоритет и водеща цел на всички
дейности на организацията и през 2018 г.
1.1.2. Източници на информация
Анализ на данни от статистиката и данните от месечните и годишните отчети на всяка
услуга, които се предоставят към общините, с които имаме сключен договор и от
годишните информационните карти към АСП и ДАЗД.
Анализът се опира на данни и доказателства, от проведени през годината изследвания,
от пилотиране и предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск и от
интегрирани услуги за деца във висок риск/с високо рисково поведение.
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На трето място, той се основава на данни от качествени изследвания чрез анализ на
съдържанието на писмени документи. Първият анализ е на документи при работа по
случай от всички социални услуги, от които 44 са на деца и 28 на родители.
Анализирано е съдържанието на информацията при проучване, оценка и изработване на
индивидуалния план за подкрепа. Анализът е направен по предварително формулирани
качествени индикатори, а набраната информация е обобщена и количествено, чрез
оценка на повторението на индикатора.
Второто качествено проучване е на попълнени обратни връзки, 250 на родители и 200
на деца. Първоначално се проучва честота на думи, понятия, изрази, след това има
смислово групиране на тези изрази и отново анализ на натрупването.

По-подробно

методологията е описана при представяне на резултатите.
1.1.3. Критерии за анализ са ориентирани от принадлежността на дейностите към
една от трите групи превенция:

Всеки раздел от анализа има свой ключов критерий и под-критерии или индикатори,
които ни служат за отправни точки при формулиране на изводи, трудности или добри
практики.
1.1.4. Добри практики и обещаващи практики
Добрите практики, които са включени в доклада са практики, които имат външно или
вътрешно оценяване и има доказателства за тяхната ефективност.
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Обещаващите практики са тези, които се пилотират или са пилотирани, но нямаме
изготвена оценка все още.
1.2. Концепция и методология на превенцията на насилието над деца
Концепцията на работа на организация се основава на няколко основни принципа
Принципът за връзка между познанието и практиката, или професионализацията на
работата, който се реализира главно чрез опора на изследванията и познанието на т.н.
резилианс подход, който като еклектичен подход отваря пространство за ползване на
познания от психоаналитичната перспектива, системния подход, ментализацията,
наративния и други подходи. Стремежът е всяка професионална намеса да реферира
към познание.
Принципът за гарантиране на правата на детето също е ключов и аргументира усилията
на екипа за живот на детето в семейна среда, превенция на раздялата на детето от
семейството, превенция на изоставянето и пр., Едновременно с това усилията са
насочени и към достъпа до образование, здравеопазване, култура, дружелюбно
правосъдие и всички ресурси на обществото и общността. За нас е важно и правото на
детето да участва като субект, в зависимост от възрастовите и индивидуалните си
възможности, така че израства като гражданин, отговорен за себе си и за обществото, в
което живее.
На следващо място е важно да посочим интегрирания и междуинституционалния
подход, на който се опираме във всички дейности на организацията – изследвания,
обучения, предоставяне на социални услуги и пр.
Методологията на работа се основава на индивидуалния и общностния подходи, които
позволяват да се постигне по-добър баланс между индивидуалните потребности на веки
човек и общностните ресурси от една страна, и от друга на развитие и мобилизиране на
самата общност и нейната ангажираност към хората в риск.
От описателен към аналитичен подход при изготвяне на периодичните отчети на
организацията е сравнително нов принцип на работа, който се опитваме да въведем,
който предполага развитие и усъвършенстване на системата от данни, които събираме,
периодичността на анализите и идентифициране на техните адресите. В този контекст
въвличането на общините е важен приоритет.
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От обещаващи практики към добри практики е също сравнително нова тенденция,
която предполага набиране на данни за оценка на качеството на една или друга дейност
чрез метода на изследване в действие и участващо изследване в действие.

II. ОБЩА/ПЪРВИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО
Дефиниция

– всички дейности, насочени към добруване на децата и техните

семейства, към създаване на най-добри условия за развитие на техния потенциал, на
техните ресурси и възможности, както и към тяхната социализация, автономност и
граждански и общочовешки ценности.
Ключов критерии за анализ - Сигурна среда за децата в семейството, училището и
общността, с под-критерии:
-

Вписване, принадлежност в семейството, училището, общността;

-

Стимулиране, подкрепа и очакване за постижения от родители, близки, учители,
педагози и други професионалисти;

-

Поставяне на граници, зачитане и спазване на социални норми, развитие на
капацитет за емпатия, за изграждане на социални отношения и връзки в
семейството, училището, общността;

-

Изграждане на толерантност, уважение, разбиране на другите, формиране на
ценности на гражданин.

-

Преодоляване на т.н. пасивно неглижиране на децата в риск, т.е. доколко
универсалните услуги предотвратяват риска или го засилват.

-

Вход към деца и семейства в риск – идентифициране, сигнализиране.

Работата ни по първична превенция през 2018 г. се реализира основно през проектите
“Ръцете горе – елеминиране на телесното наказание”, Промис 2”и доста по-ограничено,
в сравнение с предишни години през предоставянето на социални услуги.
Основните теми, по които сме работили са пълноценно родителство и спиране на
телесните наказания; училището като сигурно място за децата и участие на децата.
2.1.

Тенденции, трудности и добри практики при подкрепата за

пълноценно родителство
2.1.1.Подготовката за и осмислянето на пълноценното родителство продължава да
бъде тема с много измерения. От една страна имаме все повече родители, които
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изразяват желание за учене, дискутиране, обсъждане на своите нагласи, познания
и умения. От друга страна, сякаш има ръст на прояви на „реванш“ на боя, на
насилието като възпитателни средства.
Може да се каже, че сякаш тук има две основни тенденции.
Първата тенденция е на все по-видимо идентифициране на родители и родителски
групи към едно осмислено родителство, към приемане на родителството като
динамичен процес на учене и развитие, на рефлексия и саморефлексия.
Този извод правим от провеждането на набор от програми за по-добро родителство,
където родителите участват по свое желание. В тази група можем да включим и
родители, които след като са ползвали социална услуга като мярка за закрила в семейна
среда, сами търсят продължаване на консултативна подкрепа.
Проведохме 6 срещи с родители тип „Разговори на чай”, където родителите можеха да
споделят своят опит и притеснения с други родители и подпомогнати от фасилитатор
сами да търсят решения. Общо 74 родители взеха участие, 17 бащи и 57 майки на общо
107 деца, както и 6 бъдещи родители.

По време на тези срещи родителите споделиха, че считат програмата за полезна, защото
могат да идентифицират промени в поведението и отношението си към собствените си
деца. Например, една майка споделя, че по време на нейното въвличане в „Разговорите
на чай” тя разбира, че е прекалено сурова и често е била източник на тревога в сина си
и съответно е провокирала такова поведение в сина си, което тя счита за неприемливо.
Тя сподели, че има чувството за „омагьосан кръг“, в което и двамата се чувстват
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недоволни един от друг. Няколко месеца след като участва в обучението, тя каза, че е
променила това и е доволна:
"Мисля, че той е много по-спокоен, когато говори с мен ... чувствам, че ми вярва повече
и ми казва повече …"
Друг участник, баща на близнаци, каза, че за него е ценно да разбере, че 7-годишните
деца все още не разбират времето като възрастни. Той осъзнал колко безсмислени са
били усилията му да накара децата да направят нещо за определено време и вместо да
ги научи да бъдат организирани и подредени, ефектът винаги е бил напрежение,
викове, дори упреци, квалификации. Тогава той винаги се е чувствал тъжен и че не е
добър баща. Той сподели, че радикално се е променил след курса и сега напрежението
рязко е спаднало.
Имахме и специални обучения “POWER” за позитивно родителство за родители и
позитивна дисциплина за професионалисти.
Общо 8 обучения на родители бяха организирани – 6 в София и 2 в Шумен в периода
юни 2017- юли 2018 с 61 родители, родители на 92 деца. В допълнение бяха проведени
и 4 обучения на професионалисти в същия период

- 3 с учители и 1 с приемни

родители.
Тъй като програмата на родителите бе приложена предимно със семейства, в които има
признато предизвикателство за справяне с нежеланото поведение на детето, обратната
връзка от родителите е изключително важна. Като цяло родителите изразиха
задоволство от съдържанието на обучението. Споделянето на общи проблеми намали
напрежението и безпокойството у родителите. Неочаквано въздействие за родителите
беше възможността да споделят проблемите си с другите или буквално: „Проблемите
ми не са чак толкова уникални, колкото смятах”
Професионалистите от друга страна бяха много отворени за комуникация и заявиха, че
просто не знаят какво да правят, когато се изправят пред предизвикателна ситуация.
Новият Закон за образованието прилага концепцията за позитивна дисциплина,
повечето стари наказателни мерки са изчерпани и сега учителите се чувстват безсилни
и се нуждаят от нови средства за справяне с поведението на децата.
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Родителските обратни връзки показват висока удовлетвореност от представените
техники за справяне с нежелано и неприемливо поведение. За най-полезно получено
познание най-често те посочват:
 Комуникацията с децата и мнението на детето са изключително важни;
 Техники за справяне с предизвикателно поведение;
 Връзка между правила и любов;
 За родителите основно прозрение бе , че „комуникацията с децата и мнението на
детето са изключително важни“;
Професионалистите, от друга страна бяха изключително доволни не само от
представените методите и техниките за работа с деца, но и от представените идеи за
ангажиране на родителите и възможностите за тясно сътрудничество със социалната
система.
Като добри практики се утвърдиха груповите програми за родители - Училище за
бременни, Работилничка за родители, Позитивно родителство и Група за
самопомощ на осиновители, групови програми по превенция на насилието - ”Без
шамар” за родители на деца от 0-5 години. Груповите програми подпомагат работата
на специалистите, т.к. често се явяват като надграждащи индивидуалната работа с
родителите Иновативна е така наречената "Група за себерефлексия”, която се
провежда в ЦОП София. Провежда се веднъж месечно в контекста на
родителстването – специалистите използват приказката като основен инструмент и през
съответния приказен сюжет се създаваха условия за себерефлексия. Участниците са 18
родители.

Обещаваща практика
Баща на тригодишно дете, който е получавал услуга по време на развода, сам търси
продължаване на консултативната дейност с основна заявка – да мога да поставям
граници, без да повтарям начина, по който го правеше баща ми.
Обещаваща практика
Програмата „POWER” и разговорите на чай бяха оценени от външен оценител. За да
се оцени въздействието на обучението върху родителските убеждения и нагласи във
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връзка с позитивното родителство и насилствените дисциплинарни практики, ИСДП
приложи инструмента LIFT - Интервю за родителски практики преди и след
обучението. LIFT е адаптиран от Въпросника за дисциплината на Центъра за
социално обучение на Орегон (OSLC) и може да се използва като интервю или да се
използва като въпросник за самооценката, попълнен от основния възрастен, който
предоставя родителска грижа. Въпросникът се преработва за използване с родители
на малки деца.
Таблица Средни стойности за LIFT фактори, преди и след прилагането на
родителските обучения в България
Средни стойности

Преди

след

1. Подходяща дисциплина

39,91

43,20

41

32,75

3. Позитивна вербална
дисциплина

37,61

37,60

4. Телесно наказание

7,75

10,4

5. Награди и стимули

38,53

39,33

6. Ясни очаквания

26,75

24,8

2.

Сурова и непоследователна
дисциплина

Интервюто по инструмента LIFT - Parenting Practices Interview организира
индивидуални родителски дисциплинарни практики в две основни категории: а)
подходяща дисциплина и б) сурова и непоследователна дисциплина. Като пример, сред
суровите и непоследователни дисциплинарни практики се включват - повишаване на
глас на децата, заплашване на децата с наказание или дисциплина, която зависи от
родителското настроение. Като подходяща дисциплина се описва използването на
практики, като напр. принуждаване на децата да коригират лошото си поведение,
кратките прекъсвания или отнемане на привилегии, когато децата се държат
неправилно
Както може да се види в Таблицата по-горе, родителите в България заявяват, че
използват както подходящи, така и сурови и непоследователни дисциплинарни
практики - констатация, която е в съответствие с предишни изследвания. Изглежда
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обаче, че след прилагането на обучението, българските родители информират, че
използват

по-често

подходящи

дисциплинарни

практики,

отколкото

преди

обучението. Може да изглежда объркващо, че след обучението българските родители
съобщават, че са използвали повече физическо наказание. Това обаче се дължи на
тяхната чувствителност към обръщането на внимание на използването на физическо
наказание.

2.1.2. В общественото пространство повече, в нашата работа по-скоро рядко, се
очертава и тенденция е на опит за легитимиране на т.н. традиционно родителство,
основаващо се на „традиционни ценности“, като изглежда, че става дума за
емфимизми на защита на телесното наказание, на властта на родителите, на
бащата преди всичко.
Трябва да се отбележи, че тази тенденция е трудно да се очертае като размери, тъй като
тя изключително рядко има прояви в директната работа на организацията, т.е. при
обучения, супервизии, изследвания, предоставяне на психо-социална подкрепа. Нещо
повече, тази директна работа по-скоро показва, че родителите, които са извършвали
физическо насилие над децата си, по-скоро изразяват негативно отношение към тези
свои прояви и в повечето случаи търсят причините в своето състояние на умора, стрес,
гняв и. Тези, които го идентифицират като успешно възпитателно средство, обикновено
при постигане на добра връзка споделят своите съмнения, трудности, преживявания и
готовност за промяна. Дори най-убедените, при среща с детето си, което успява да
сподели чувствата си на страх, на унижение, на отчаяние.
Случаи на медиация
Бащата е насочен поради сигнал от детето за тежко физическо насилие, забрана да
се вижда с майката след раздялата, унизителни наказания. По време на срещите,
бащата защитава подхода си като добро възпитателно средство и не вижда защо
трябва да го променя. Заявява, че посещава консултациите само защото е изпратен
от съда. Преди изтичане на съдебното решение екипът организира медиирана среща
на бащата с детето. Тя е организирана по методика за медиация между дете и
възрастен, по която екипът е получил обучение от международни обучители
https://sapibg.org/bg/event/obuchenie-po-vzstanovitelna-mediaciyа1. На срещата, когато
1

Проект „Възстановително правосъдие за деца”
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детето успява да кажа, колко го е било страх, колко унизен се е чувствал, как е
страдал за майка си, колко го е страх в момента и колко в същото време обича баща
си и иска да се вижда с него, бащата първоначално емоционално, а после и съзнателно
прави осмисляне и преоценка на родителското си поведение и си дава сметка, че той е
искал най-добро за детето си, но начинът, по който го е правил е довел до други
резултати.
2.1.3. Действителното намаляване и спиране на употребата на телесното
наказание е процес, по-скоро продължителен, който ще трябва да включи
родителите по един по - смислен начин, не само като обект на интервенция, но и
като субект на общо действие.
Една от възможностите е информиране, запознаване, обсъждане на резултати от
изследвания2, включително медицински, неврологични, криминологични и други
заедно с родителите, от позицията, че не е лесно да си родител, не от позицията на
експерти, в никакъв случай от позицията на оценители и обвинители.
На следващо място е важно програмите за родители да се разработват и валидират
заедно с тях, да бъдат насочени към рефлексия, но и към действия, към овластяване и
постигане на родителски авторитет, към създаване на умения поставяне на граници по
достоен и за родителите и за детето начин.
Добра практика - Кампанията „Стоп на телесното наказание“
Он-лайн кампанията „Стоп на телесното наказание” бе проведена през август месец
2018 г. основно във Фейсбук

https://www.facebook.com/handsup.bg/ и достигна над

30 000 родители. В рамките на месеца бяха публикувани на специално създадената
страница послания за вредата от телесното наказание и алтернативните решения,
базирани на доказателства. Тези послания бяха разпространени в различни
родителски групи он-лайн, както и в традиционните медии – имаше статии,
интервюта и т.н.
Кампанията бе допълнена с мобилна приложение #handsupchildren (може да се
изтегли на мобилен телефон http://www.handsupchildren.org/en/new?id=36)
и специална песен: https://www.youtube.com/watch?v=J1dq0Tagn6Q&feature=youtu.be
Всеки, който имаше актуален възпитателен проблем с детето си, можеше да зададе
въпрос в специално създаден онлайн Форум за родители иа получи съвет от
квалифициран специалист http://handsup.boards.net/board/6/
2

https://sapibg.org/bg/book/doklad-za-telesnoto-nakazanie-nad-deca
https://sapibg.org/bg/book/narchnik-otnosno-telesnoto-nakazanie
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в.

"Дневник"

https://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2018/08/02/3290333_rucete_gore_ili_sreshtu_telesn
oto_nakazanie_nad_deca/
сп. "Жената днес"
https://www.jenatadnes.com/malkiyat-prints/80-ot-detsata-po-sveta-sa-biti-s-vazpitatelna-tsel/
Днес бг
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/08/06/rycete-gore-sreshtu-shamarite-tolerantni-li-smekym-boia.384238
Маргиналия
https://www.marginalia.bg/analizi/analiz/malkite-stapki-kam-golyamoto-nasilie-ili-zashtoedin-shamar-ima-znachenie/
Новите родители
https://www.noviteroditeli.bg/da-pogovorim-zaedno-novini/vsichki-vzrasti/rcete-goresreshchu-telesnoto-nakazanie-nad-deca
Първите седем
http://purvite7.bg/shamart-ne-e-bezobiden/
Майко мила
http://www.maikomila.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1
%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8/
София играе
http://sofia.plays.bg/courses/view/517
Информационен портал за неправителствените организации в България
https://www.ngobg.info/bg/news/114527%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B5.html%D0%BA%D0%B0%D0%
BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B5.html
Дунав мост
https://www.dunavmost.com/novini/zapochva-kampaniyata-ratsete-gore
Радио София
http://bnr.bg/sofia/post/101007075/shamar
Програма Хоризонт
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http://bnr.bg/horizont/post/101004161/zapochva-kampaniata-racete-gore-sreshtu-telesnotonakazanie-nad-deca
Зарата - Новини
https://www.zarata.info/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D1%8F-%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5

2.1.4. Подкрепата на кандидати за осиновители показва, че

подборът и

обучението, трябва да бъдат последвани от подкрепа, не от наблюдение след
осиновяване на дете. Това би била основна превенция на големи проблеми и
разсиновяването.

Работата с осиновители представлява 20 % от общата подкрепа на родители във всички
услуги. Анализът на практиката показва, че случаите влизат поради проблемно и
симптоматично поведение на децата. Родителите нямат обяснение и разбиране за
поведението на децата, не могат да се справят в тези ситуации и да овладеят възрастови
кризи. В някой от случаите поставят въпроса за раздяла с децата. При изследване на
историята на проблема се установява, че децата са дали сигнали много по- рано преди
да се стигне до услугата, т. е. подкрепата е закъсняла.
Като стандарт се утвърди в услугите на ИСДП при направление или заявка за подкрепа
на дете да се извеждат трудностите и нуждите при родителите, с които се работи
самостоятелно и системно.
Друга гледна точка, в подкрепа на направения извод е обратната връзка от кандидат
осиновителите след проведените обучения. В голяма степен те свързват полезността от
обучението с професионализма и чувствителността на обучителите и нуждата да бъдат
във връзка с тях след осиновяването и да получават подкрепа.

2.2. Тенденции, трудности, добри практики за по-голяма ангажираност на
универсалните услуги и „достатъчно добро“ обучение и възпитание в детските
градини и училища.

2.2.1. Една от сериозните трудности в съвременното училище е сферата на
отношенията между учители и деца, учители и родители, между самите деца. Тези
трудности се отразяват на резултатите на общото ниво на образование, на
мотивация на децата да учат и се развиват. Все още училището не адресира
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трудностите към себе си си, към необходимостта от професионални педагогически
усилия за предоставяне на всяко дете на сигурна среда и условия за вписване в
общността му.

Първата стъпка към решаване на проблемите е тяхното точно адресиране и поемане на
присъщите ангажименти и отговорности от всяка от страните. Това разбиране идва на
мястото на решаването на проблемите чрез прехвърляне на отговорностите към другите
участници, например родителите към учителите и обратно, родители и учители към
децата и обратно и пр.

Водещ актьор в процеса на преосмисляне на същината на проблемите в едно конкретно
училище и поемането на отговорностите е самото училище. Смятаме, че българското
училище има ресурси, които може да активизира както и да развие своя капацитет да
ползва допълнителни ресурси чрез привличане на общността, в която функционира.

Основният ресурс, който предлагаме да се развие е в областта на уменията, на
компетенциите, които очакваме да доведат до промяна в действията и поведението на
основните заинтересовани групи.

Обещаваща практика „Модел на подобрена практика за устойчива и сигурна среда в
училище без насилие и агресия, основана на развитие на силните страни и ресурсите
на децата“
Експертен екип на ИСДП разработи предложение е създаване на модел на подобрена
практика за устойчива и сигурна среда в училище без насилие и агресия, основана на
развитие на силните страни и ресурсите на децата. Тази цел може и е добре да бъде
конкретизирана за всяко отделно училище. Моделът е насочен към:
 Повишаване на капацитета на професионалисти и родители за осигуряване на
сигурна и безопасна семейна, училищна и социална среда.
 Повишаване на капацитета на учители, родители и за добро отношение
/третиране / в училище и превенция на насилието над деца.
 Подкрепа на активното участие на ученици в осигуряване на активна и
безопасна среда.
14

Особено важно е, че този модел се реализира като участващо изследване в действие,
т.е. дейностите се договарят и планират заедно с училището, на основата на
специфичните нужди, които също заедно са идентифицирани. На следващо място,
всяка дейност се валидира през участниците в нея, целевата група, към която е
насочена, експертите, които я реализират, представители на общността, в която се
реализира.
Практика с предизвикателства – договаряне на прилагане на модела и подготовката
на конкретен проект за училище
Проведохме серия срещи с представители на управлението на образователната
система и на училища в София. Целта беше да се промени практиката на „едно НПО
си реализира проект“ и да се стигне до реално договаряне. Опитът показа сериозни
трудности в договарянето на срещи, тъй като в пет от шест договорени срещи се
оказа, че „има спешно повикване от МОН, от друго място и срещата не се състоя или
се сътоя с друг представител на ръководството.“
Друга трудност е недостигът на комуникация в самото училище, поради което взети
решения на срещата, не се прилагат, тъй като останалите не знаят.
Изключителна трудност е да се стигне до родителите през училището. Това е тема,
по която следва да се направят допълнителни проучвания за причините.
Моделът предполага организация и управление, поети от училище, което на този етап
все още не сме постигнали. Възможно е в процеса на неговото пилотиране активната
роля да е на НПО.
Обещаваща практика
Елементи на модела се реализират в училище в Шумен, където партньорството ни
има дълга история – от 2009 г.
ИСДП и СУ „Сава Доброплодни” в Шумен подписаха споразумение, с което
обединяват усилията си за организиране и извършване на съвместни дейности във
връзка с реализирането на проект „Укрепване на силните страни на детето за
превенция на насилието” - модел на подобрена практика за устойчива и сигурна среда
в училище без насилие и агресия, основана на развитие на силните страни и ресурсите
на децата. В рамките на 3 години ще се пилотират превенционни програми в
паралелки от 5 до 7 клас.
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В резултат на дългогодишното партньорство училището – педагогическите
съветници, учители и директор разпознават ИСДП и КСУДС Шумен като
организация с експертиза и опит в превенцията на насилието и агресията. Да се
работи по темата за превенция на насилието, агресията и тормоза в училищната
общност изисква прилагане на цялостен подход, който обединява интегрираните
усилия на специалисти и учители. Програма на ниво училище, в контекста на
цялостния училищен подход включва няколко нива на прилагане:
-

Разработена и приета Политика за закрила на децата, съдържаща стандарти
за закрила на децата и прилагането им за осигуряване безопасността на
децата в училище. Приемането на Политика, която се споделя и изпълнява от
всички участници в образователния процес регламентира в дългосрочен план
целите и задачите по отношение на превенцията на насилието, както и
разписва конкретни роли, отговорности и процедури за действие при
възникнали ситуации на насилие и злоупотреба. – приета Политика

-

Повишаване на капацитета на педагогически специалисти чрез нови методи за
обучение и работа с деца – проведено 1 обучение

-

Формиране на професионални групи, които дават възможност за учителите да
споделят общи преживявания и решават задачи или случаи от практиката си.

-

4 интервизионни срещи

-

Включване на учениците от Съвета на децата към училището и уъркшоп с
децата от 5-8 клас за прилагане на метода „Връстници обучават връстници”
в ученическата общност. Дейностите са насочени за изграждане на учения и
овластяване на учениците да се справят с проблеми и кризисни ситуации по
един здравословен начин без да нараняват себе си или другите. – 2 срещи

-

Родителско участие, което включва анализ на техните потребности като
родители – как взаимодействат с децата, какви трудности срещат, как ги
подкрепят и мотивират, как ги стимулират и поставят граници. – 2 срещи

Обещаваща пракитка - Кампания "УЧИЛИЩЕТО КАТО СИГУРНО МЯСТО ЗА
ДЕЦАТА"
Насочена е към родители и учители, като отговорни възрастни, чиято мисия е да
осигурят сигурна среда в която децата да се учат и формират като уверени и
справящи се хора.
Кампанията достигна над 1 000 000 зрители и беше излъчвана в ВTV, всички
метростанции в София, Националния дворец на културана и Интернет.
Кампания „Бдителни родители“ за превенция на онлайн насилието на деца.
Посланията на кампанията се фокусират върху проблема със съблазняването на деца
16

в Интернет. Кампанията е популяризирана в медиите, социалните мрежи и TV. Има
над 20 публикации и 7000 излъчвания на клипа с над 100 000 зрители
2.2.2. Въвеждането на интервизионни и супервизионни практики в училище може
да допринесе за по-подходящи педагогически подходи към всички деца и към
децата в риск.
Пилотирането на супервизионна група се основава на разработена методика.
Проведените срещи ни позволяват да твърдим, че учителите имат потребност да
споделят, да осмислят, да търсят отговори на своите въпроси и супервизията е
изключително подходящо място.
Обещаваща практика
Супервизионни групи се провеждат в училище в Шумен. Учителите са активни,,
поставят на обсъждане случаи на деца и задават въпроси. С помощта на групата и
по интерактивен начин се разширява контекста около проблема и се формулират
хипотези, въвежда се ново разбиране и идеи за подход и работа с децата.

2.2.3. Детско участие
Детското участие в ИСДП е неразделна част от работата на организацията. ИСДП от
години е известно с усилията си да създаде подходяща среда за изслушване на деца в
съдебни процедури. Чрез застъпничеството на ниво случай мнението на децата по
въпроси, които засягат собствения им живот се случва и в различни административни
процедури. На ниво случай, всяко дете участва в договарянето на интервенцията, дава
обратна връзка за прилагането ѝ, след края на интервенцията се попълва въпросник и се
дава обратна връзка. ИСДП отчита нуждата от подобряване на интегриране на детското
участие в работата си по случай.
Освен индивидуалното участие, ИСДП насърчава и създава пространство за развитие
на т.нар. „колективно участие”3 – чрез събиране на детското мнение и представянето му
в проучвания, в програмите за превенция в училище - различни уъркшопи, Съвет на
потребителите.

3

Общ коментар 12/2009
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Обещаваща практика
ЦОП "Славейков" и ЦОП "Надежда" канят бивши и настоящи потребители на
услугите на редовни срещи, известни като „Съвет на потребителите”. Целта на
срещите е получаване на обратна връзка, която да доведе до подобряване на
ефективността на предоставяните услуги.
Срещите са адаптирани към нивото на развитие на децата. Те имат възможност да
си спомнят как са чувствали идвайки в центровете, какъв път са извървели и какво
още искат да им се случи.
Имае малко сълзи, много смях и, разбира се - почерпка!
Обещаваща практика
В Шумен се организира Детски правозащитен клуб, в който се включиха 14 деца от училище,
който постави началото на една нова форма за детско участие. Чрез активното включване
на децата и реализирането на техните идейни проекти, считаме че даваме възможност да
бъдат чути, тяхното мнение да бъде зачетено и оценено. В края на месец юни бе проведен
заключителен открит тренинг на правозащитният клуб по време на който децата получиха
послания и сертификати от Иван Капралов - Омбудсман на Шумен. По повод Първи юни –
международният ден на детето специалисти от Центъра за обществена подкрепа София,
организираха „Детска работилница за правата на децата“. Проведоха се два уъркшопа с
деца от 5 и 6 клас на 16 ОУ в кв. Надежда. В събитието участваха общо 40 деца.

III.ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА ИЛИ
ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

3.1.

Обща характеристика

Дефиниция – дейности насочени към превенция на изоставяне на бебета, на раздяла с
родители, на родителско отчуждение, на отпадане от училище, на социално изключване
и маргинализация.
Ключов критерии – гарантиране на правата на децата за живот в семейна среда, за
достъп до универсалните ресурси като образование, здравеопазване, култура,
правосъдие, спорт и други.
-

Привлечени родители и повишен капацитет за добро родителство;

-

Детето има контакти с двамата родители;
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-

Подобрени привързаност, връзки в семейството, ясни роли на децата и
родителите;

-

Наличие на добра връзка с учител, педагог, „добър възрастен“ и пр.;

-

Подкрeпа от общността, разширена социална мрежа на детето и неговото
семейство;

-

Подобрен достъп до образование и подобрени постижения в училище;

-

Подобрен достъп до психо-терапевтична и друга здравна грижа;

-

Достъп до дружелюбно правосъдие.

Анализът на работата ни по превенция на насилието при деца в риск се основава преди
всичко на данни от предоставяне на социални услуги за деца в риск и техните
семейства4 в

Комплексите за социални услуги за деца и семейства във Видин и

Шумен, двата Центъра за обществена подкрепа в София и КСУДС Стара Загора, който
до септември управлява ИСДП, и посрещна нуждите на общо 2344 деца и родители.
Те се разпределят 1254 деца и 1090 родители /фиг.1/.
3.1.1. Има ясна тенденция на увеличаване на дейностите по вторична и
третична превенция за сметка на намаляване на дейностите по
превенция, които в сравнение с 2017 г. са обхванали почти 1000 души
по-малко.
Значителен е относителният дял на работата по случай. Причините могат да се търсят в
няколко посоки:
- увеличаване на реалното време за работа по случай, с нарастване на делът на
индивидуалните клиенти;
- увеличаване на продължителността на подкрепата при индивидуалните случаи.
Данните показват, от общо затворени случаи в Шумен, София и Видин през 2018
година 733, на деца са 365, на родители 368, 32% са ползвали тримесечни услуги, а
68% са били за дългосрочна подкрепа, от тях 35% са били за над една година.
3.1.2. От затворените случаи около 87% са затворени по постигане на целите в
индивидуалните планове, като за ЦОП София и КСУДС Шумен те са около 91%.
4

ИСДП е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и семейства в риск от 2003 г. Създател е на
първия в страната Център за семейна подкрепа в гр. Габрово през 2004 г., на първите Младежки
пробационни центрове – 2005-2007 г. От 2006 г. предоставя делегирани социални услуги в договор с
общини Шумен, Пазарджик, София, Видин, Стара Загора.
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Тази информация се проследява още от 2007 г. и показва устойчиво движение около 1112 % на случаи, които са приключили не по постигане на целите.
Останалите случаи са на хора, които не са намерени на посочените адреси, отказали са
писмено да ползват услуги, заминали са на друго място по време на ползване на
подкрепата и други. Прави впечатление, че част от не намерените са изпратени от съд
по ЗЗДН, което налага допълнителен анализ на причините и взаимодействието с
насочващия орган.
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Фигура № 1 Разпределение на потребителите на социални услуги, предоставяни от ИСДП през 2018 г.
Източник: Годишни отчети на услугите към общините, които са ги делегирали.

3.2. Тенденции, трудности, обещаващи практики при подкрепа на родители на
деца в риск.
3.2. 1. Данните за 2018 г. показват, че относителният дял на родителите при работа
по случай е нараснал с около 17%, което налага разбирането, че все повече именно
подкрепата на родителите е истинската подкрепа към децата., както и също, че
сме успели да привлечем повече родители.
Тъй като през тази година, именно индивидуалната работа по случай, като относителен
дял от общия брой потребители има сериозен ръст спрямо предишни години, то този
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извод е напълно коректен. Докато през 2017 г. тя е съставлява около 50% от общия
брой потребители, то през 2018 г. е тя е над 67% (1 585 от 2344) .
3.2.2. Определено може да се твърди, че подкрепата за родителите е била по посока
на постигане на по-пълноценно и добро родителство, като тя е била потърсена
поради проблеми в поведението на децата им, при случаи на раздяла на
родителите, при случаи на реинтеграция на деца в техните родни семейства.

Фигура № 2 Разпределение на родителите, потребители на социални услуги, предоставяни от ИСДП през
2018 г. Източник: Годишни отчети на услугите към общините, които са ги делегирали.

От диаграмата във фиг.2 се наблюдава, че устойчиво се увеличава делът на
родителите, които не могат да овладеят възрастовите кризи при децата, не могат да
разпознаят причините за поведението на детето. Много често става дума за „сблъсък“ и
невъзможност на наказващия модел на възпитание да постига целите си при навлизане
на детето в пубертета и юношеството. Именно тогава не малка част от родителите
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проявяват готовност за преосмисляне на своите подходи и за търсене на други
родителски поведения и подходи.
Изравняват се случаите за работа с родители при проблемно поведение и повишаване
на родителски капацитет, което винаги е съпроводено и с предварителна,
професионална оценка на родителските възможности и рискове, заема над 50% от
работата по всички случаи.

Добра практика в работа по случай
Семейство Д. посетиха ЦОП с желание да проведат консултация със специалист по
повод проблем, който срещат с тяхната дъщеря. На първа индивидуална среща с
госпожа Д., е сключен договор и започна работа по набиране на информация за оценка.
В процеса на консултиране се предостави пространство на майката за изразяване на
мисли, чувства и емоции по отношение на връзката, стила на общуване, възпитание и
нагласите й спрямо нейната дъщеря. Отвори се пространство майката да говори
само за себе си като жена, съпруга, сестра и дъщеря. Имаше възможност да
анализира, преработи и приеме личната си история и да работи върху връзката със
собствената си майка. Майката бе консултирана по отношение причините за
детското поведение в периода на юношеството. Тя имаше възможност да търси нови
стратегии за справяне и промяна на своя личен възпитателен модел, опита се да
премине от строго контролиращия и авторитарен стил на общуване с дъщеря си към
взаимодействие базирано на разговори, договаряне и приемане. Като обратна връзка
от нейна страна дойде информацията, че се чувства по-спокойна, забелязва същото и
у дъщеря си. Споделя, че момичето я допуска повече до себе си, търси сама
възстановяване на връзката. Клиентката е взела решение да намали контрола над
близките си и да прояви „здравословен егоизъм” т.е започнала е да мисли и за себе си,
да споделя отговорността с партньора си, да позволи на Д. да се отдели и работи
върху самостоятелността си.

Споделяме и част от нейната обратна връзка:

„……бях скептична и недисциплинирана към тази социална услуга……. „В края на
работата тя казва: ” Промених отношението си. Създадох си лична връзка на
доверие, почувствах отношение, на разбиране и на чуваемост”.
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3.2.3. Програмите за подкрепа на родителството, които се прилагат, отговорят на
критериите, изведени от анализ на изследвания за добри практики.5 Тези
програми се стремят да овластяват родителите, не да ги съдят и стигматизират.
Резултатите от мета-анализ посочват, че най-ефективните програми в тази област
са тези, които се използват за развитие на подход, центриран към действия, или
към овластяване на родители6. Много важно послание на програмите, които се
използват е, че насилието ражда насилие, и са насочени към подкрепа на
родителите да действат, да упражняват своя родителски авторитет, но без
насилие.
Друго важно послание е това, за важността на поставянето на граници, за сигурността
на децата и развитието на умения как това да се случва с уважение към детето, без
ползване на насилие.
Обещаваща практика
Работата в Центъра за работа с деца се организира и като процес, който активно
подкрепя родителите. Процеса на дородителстване и неговия смисъл се договаря още
в началото, когато родителите заявяват своите трудности в процеса на
организация и грижа за децата си. Тази подкрепа дава възможност на родителите да
бъдат по-уверени и пълноценни в организираната грижа за своите деца.
Традиционни за работата на Центъра в Шумен са организирания групов процес с
родители. „Родителски кафета”. Основната цел е да бъде насърчено родителското
участие при споделяне на грижата за децата, потребители на социалната услуга.
Чрез различни интерактивни техники разговаряме за родителството - за радостта и
предизвикателствата пред които са изправени родителите на децата, потребители
на услугата. На тези срещи представяме на родителите организираните дейности,
участието на децата, техния напредък и трудности. Тяхната обратна връзка е един
от критериите, които стоят в основата на планиране на дейностите.

5

Виж по-подробно https://sapibg.org/bg/book/narchnik-otnosno-telesnoto-nakazanie
Brown, Ivan, et Sue Sullivan. 2004. « Promotion du bien-être familial et prévention des mauvais traitements:
quels programmes sont efficaces? ». Feuillet du CEPB # 17F tiré d'un article scientifique révisé par des pairs:
MacLeod, Jennifer, Geoffrey Nelson et Sonia Desmarais (2000). « Programs For The Promotion Of Family
Wellness And The Prevention OfChild Maltreatment: A Meta-Analytic Review ». Child Abuse and Neglect, vol.
24, nO 9, p. 1127-1149.
<http://www.cecw~~pb.ca!sites/defaLJlt/files/RLJblications/fr/MetaAnalysi~l1EJ2M>,page consultée le 16
novembre 2009.
6
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3.2.4. Нашата практика позволява да се направи извод, че има недостиг на закон и
рамка в тези конфликти, има свръх очакване от консултативните услуги, които
по-скоро често се използват като инструмент за доказателство в делата между
родителите, отколкото като инструмент за реална помощ.
Тежките семейни конфликти поставят проблемите на емоционалното насилие над
децата, което се разпознава и идентифицира доста по-трудно. Дори системата за
закрила, макар да реагира на тези конфликти чрез насочване и на децата, и на техните
родители към ползване на социални услуги, рядко определя проблема като насилие или
риск от насилие.
Има определена нужда от координирани действия между системата за закрила,
социалните услуги и делата за получаване на упражняване на родителски права.
Вероятно е добре да се обмислят варианти

за спиране на делата, свързани с

упражняване на родителски права, докато ползват услуги.
Обещаваща практика Семейна медиация
Медиирането на процеса на вземане на решения по отношение на децата в рамките на
консултативния процес показва, че тази практика е добре да се развива, като се
спазват принципите и методиката на медиацията.
В преобладаващата част от случаите на родителски конфликти има елементи на
влошаване на отношенията на детето с единия от родителите, в резултат и на
съзнателни действия на другия родител. Често те се определят като Синдром на
родителско отчуждение и понякога се иска становище от съда за наличие на този
синдром при определени случаи, въпреки че официално такава диагноза не съществува.
В тези случаи, децата са подложени на емоционално и психическо насилие, което
показват и данните при видовете насилие при децата.

Нарастват и случаите, при които е остра нуждата да работим по превенция на
емоционалното насилие над децата, което е същността на работата при родителски
конфликти, разводи и раздели. Прави впечатление, че делът на направления за работа
при тежки семейни конфликти, който заедно с психологическото консултиране и
медиираните срещи, които също основно се прилагат при семейни конфликти, достига
около 25 % от работата с родители. Останалите 25% са в работа с приемни родители и
осиновители.
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В случаите, в които родителите са разделени, специалистите са особено внимателни и
чувствителни към наличието на нагласи за отчуждаване и/или формиране конфликт на
лоялност в детето спрямо родителите. Най-често тези симптоми са прикрити зад един
стремеж на родителите да бъдат видени в светлината на идеалните родители, онези
които винаги следват или са готови да чуят и откликнат на детските желания. Така
например обясняват нарушения режим на контакти като представят, че това всъщност е
желание/нежелание на детето да общува, да се среща и да прекарва време с другия
родител. При едно по-детайлно проучване се установяват трудности свързани не
толкова с детското поведение, колкото със специфики на родителското поведение,
породени от актуалните взаимоотношения с другия родител. Почти във всички случаи,
родителите на едно рационално ниво имат разбирането, че не е в интерес на децата те
да бъдат въвличани в конфликтите, но реално срещат множество трудности да
реализират това свое разбиране и да държат децата на дистанция.
Добра практика се очертава наблюдаваните срещи от специалист, които за 2018
година, вече са определени в Решението на Съда. Практика е да се шзползват
ресурсите на специализираната „Синя стая“, както и другите подходящи места в
базите.

Обещаваща практика
През 2018г. в случаите касаещи „Родителско консултиране“ в контекста на
настъпила съпружеска/партньорска раздяла започнахме да ориентираме работата си
все повече по посока търсене на възможности за провеждане на общи/медиирани
срещи между родителите. Поводът да се ориентираме към този метод на работа
беше след направени анализи на резултатите от работата ни по тези случаи.
Установихме, че услугата не може винаги да постигне търсената ефективност при
условие, че се предоставя в само в индивидуален формат, т.к. това създава
значителни предпоставки за съзнателно търсене и формиране на коалиционни форми
между клиента и специалиста. Също така не допринася за излизане от конфликта,
т.к. клиентите целенасочено се стремят да запазят своята позиция, а именно: „аз
съм добър, другия е лош“. Считаме, че само при създаване на подходящи условия,
консултативен контекст, този модел би могъл да търпи промяна и да допусне, че зад
симптоматичното детско поведение стоят други причини, различни от тези, които
родителите в индивидуален формат споделят и приемат като единствени.
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Медиираните срещи предоставят именно този консултативен контекст, в който с
помощта на специалист – медиатор е възможен процес на промяна. Също така
считаме и отбелязваме като значим принос на тези срещи това, че отговорността за
детето и неговото психо-емоционално

добруване се връща на самите родители.

Осъзнаването на тази отговорност е значима крачка към един процес, който може да
доведе до желаната промяна: подобряване на комуникацията след настъпила семейна
раздяла.

3.2.5. Има тенденция и риск в практиката, системата за закрила да се „ползва“ в
битката между родителите. Услуги за детето да се ползват по искане на единия
родител и няма ясна практика за искане на съгласие от другия родител, за
споделяне с него на оценката на риска и нуждите на детето, което има своите
проекции и в социалните услуги.
Проблемът е сериозен и поставя системата за закрила и социалните услуги за деца и
семейства, в риск да допринесат за отчуждаването на единия от родителите. Дори в
случаи на насилие, на домашно насилие е важно всеки от родителите да бъде привлечен
в работата с детето. Често именно това отношение към родител, извършител на насилие
е вход към работа с него за промяна на родителските му подходи.
Обещаваща практика Информиране и привличане на двамата родители във всички
етапи на работа по случай с дете.
Практиката

предполага

проучване

на

правния

статут

на

детето,

на

представляващите го и когато няма отнемане на родителски права на единия от
родителите, независимо, че правата за упражняване са дадени на другия, социалната
услуга предприема действия за привличане на двамата родители.
3.3. Тенденции, трудности, обещаващи практики при подкрепа на деца в риск
3.3.1. Системата за закрила все повече се ориентира към действителна закрила, а
не превенция на риск при децата. Децата в риск, т.е. деца, при които все още няма
преживяно насилие, малтретиране, изоставяне и пр. представляват около една
трета или 33% от всички случаи на деца, с които специалистите на ИСДП са
работили.
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Това най-често са случаи, при които се идентифицират риск от отпадане от училище,
риск от неглижиране, риск от нарушаване на контактите с единия от родителите при
случаи на раздяла.

Подкрепа на деца
16%

30%

17%
18%

19%

Деца жертви на насилие - емоционално, физическо и сексуално насилие 30%
Консултиране и подкрепа на деца с проблемно поведение, възрастови кризи 19%
Подкрепа и консултиране на деца в приемни семейства и резидентни услуги 18%
Подкрепа и консултиране на деца с проблеми в училище, с когнитивни и социални
затруднения 17%

Фигура №3 Разпределение децата, потребители на услуги през 2018 г. Източник: Статически данни на
социалните услуги, управлявани от ИСДП.

3.3.2. Подкрепата на децата, в риск от неглижиране и маргинализация, като и при
тези с трудности в училище предполага временно споделяне на някои елементи на
родителската, или учителската грижа и възпитание с основна цел „връщане“ на
децата към родителската грижа и възпитание и към образователната система.
Ключово е значението на думата споделяне, т.е. функциите на подкрепа на детето
се осъществяват заедно, в партньорство и подкрепа на родителите и на
образователната институция, а не вместо и в конкуренция с тях.
Разчита се на създаване на конструктивна връзка чрез индивидуална психологическа
и социална подкрепа от ключовия специалист, също така и чрез включване на децата в
специализирани групови програми. Водещите посоки на работа са за разбиране,
осмисляне, приемане на личната история, намиране на смисъл, проектиране в бъдеще.
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Деца с трудности в училище - 113
39

62

53

62 оценка на потребности
53 терапевтични ателиета
39 интензивна училищна подкрепа

Фигура № 4 Подкрепа за деца с трудности в училище. Източник: Статически данни на социалните
услуги, управлявани от ИСДП.

Общо 113 са децата с изведени трудности в училище, следствие на когнитивни
затруднения, затруднения в общуване и социални умения, от тях - 62 деца са подадени
за изготвяне на оценка на потребностите от екипа на ЦОП София, 39 са децата на
интензивна подкрепа в услугите на ЦРДУ, още 53 са обхванати в специализирана
подкрепа в терапевтични ателиета , училищна подкрепа/- 17%. 53 деца по превенция
на отпадане от училище при проблеми в когнитивните и социални умения, трудности
във взаимоотношенията.

за подкрепа децата са включени в терапевтични ателието,

групови програми и училищна подкрепа.

Фигура №.5 Подкрепа за деца в алтернативна грижа Източник: Статически данни на социалните услуги,
управлявани от ИСДП.
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Общо 132 деца в приемни семейства и 26 в резидентни услуги /18%/ са подкрепени
индивидуално

в

изготвяне

на

индивидуални

характеристики,

подготовка

за

осиновяване, 116 случая на деца за подкрепа и консултиране при развод и тежки
конфликти /16%/.
Трудно е да се определи от групите деца, по този начин на класификация каква част от
децата при тежки семейни конфликти вече са жертви на насилие, най-малко
емоционално, както и за децата в алтернативна грижа.
3.3.3. Все още училището и общността не се ангажират с нужната подкрепа за
вписване на децата в риск. За училищата все още водеща практика е да се местят
децата от едно училище в друго. Общностната работа у нас продължава да е
неясна, и да няма усилия за нейното ангажиране с включването на деца в риск.
Това твърдение с особена сила се отнася до децата в алтернативна грижа.
Споделянето на образованието и възпитанието на децата в риск с образователните
институции може да допринесе за вписването на тези деца в училище и в общността.
Обещаваща практика
Интензивна подкрепа на деца, с трудности и проблеми в училище
Интегрираната подкрепа, насочена към децата в ЦРДУ, се доказва като подход с
изключителна важност за постигане на бързо въздействие над рисковите фактори,
които се идентифицират още при приема на децата в Центъра.
Децата, които са насочени към услугата и техните семейства са носители на сложна
психосоциална и емоционална проблематика, обикновено развивана във времето преди
да осъзнаят нуждата си от подкрепа или да бъдат насочени за такава. По тази
причина се налага незабавна и интензивна подкрепа за овладяване на острата
ситуация.
Интензитета на предоставяните услуги предопределя и необходимостта от
разширяване обхвата на експерти в различни области като:
- здравни - ОПЛ/невролог/психиатър/ клинични специалисти;
- психо-социални - социални работници от ОЗД/ КСУДС/ЦРДУ; психолози и клинични
психолози;
образователни
психолог/логопед) .

-

класен

ръководител/педагогически

съветник/училищен

Овладяването на острите ситуации при детето става чрез организиране на
компетентен екип около него и семейството му и това дава възможност за незабавно
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създаване на сигурна и безопасна среда за детето. Ключовият специалист по случая
обединява усилията на експертите, посредничи и съдейства чрез придружаване,
осигуряване на различни методи за наблюдение и подкрепа както в рамките на
престоя на детето в ЦРДУ, така и в семейството и училището. На този етап
работата на експертите е свързана с подкрепа, насочена към условията, при които
функционира личността на детето.
В процеса на подкрепа, паралелно, се организира защитена и стимулираща
развитието на детето среда чрез разполагане на различни резилианс опори около него.
Специалистите в услугата развиват програми, съобразени с индивидуалните
възможности и интереси на децата. Развиването на знанията и уменията им става
чрез използване на богат набор от разнообразни подходи - игрови, дискусионни, аудиовизуални, демонстрация, проектиране и др. ("Подкрепа за образование", "Базисни
житейски
и
социални
умения",
"Арт-творилница",
"Работилничка
за
фантазьорстване и невероятстване" и др.).
Съвет на децата - организиран процес на обратна връзка и планиране на дейностите
в ЦРДУ от децата, като преки потребители на услугата. Провежда се ежемесечно.
Основна цел на Съвета на децата е да се зачете тяхното мнение, интереси и
желание за развитие в избрани от тях дейности и ателиета.

IV.ПРЕВЕНЦИЯ НА ВИКТИМИЗАЦИЯТА И ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТ
СЪС ЗАКОНА ПРИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

Дефиниция – превенция на повторението на проблема, травмата, поведението и пр. В
тази област се разполагат дейностите насочени към деца, преживели насилие и техните
семейства, деца в алтерантивна грижа, както и към деца, с поведение в конфликт със
закона.
Ключов критерии за тази превенция – превенция на виктимизация и престъпно
поведение, интегрирано предоставяне на подкрепа, центрирана към индвидуалните
потребности, като:


Привлечени родители, повишен капацитет за добро родителство при двойки
с домашно насилие;



Достъп до дружелюбно правосъдие;



Достъп до психо-терапевтична и друга здравна грижа;
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Достъп до интензивна психо-социална подкрепа за деца, както и

и за

юноши и младежи;


Достъп до образователна подкрепа и подкрепа за самостоятелен живот.

Анализът на работата с деца с високо рисково поведение или във висок риск се
основава както на статистическите данни на социалните услуги, така и на проучване и
анализ на съдържанието на работа по случай на деца, подбрани по критерии – жертва
на насилие и критерии – всички социални работници и психолози, които работят с деца
да изпратят свои оценки и планове. Същото изискване е отправено и към
специалистите, работещи с родители на деца, жертви на насилие.

Анализът на

съдържанието на 44 индивидуални оценки и 38 индивидуални планове за услуга на
деца, позволяват да се очертаят някои същностни характеристики на групата на децата,
преживели насилие. Анализът е направен въз основа на следните индикатори:
-

Възраст, пол на детето;

-

Заявка за услуга – от кого и за какво;

-

Каква е актуалната грижа за детето – семейна, алтернативна (приемна,
резидентна);

-

Наличие на травматични събития в ранното детство 0-7г. като насилие,
неглижиране, изоставяне, раздели;

-

Актуални трудности и деструктивни прояви – трудни връзки, поведенчески
прояви, суицид, зависимости и пр.

-

Дейности

за

подкрепа

–

психологическо

консултиране,

придружаване,

застъпничество, информиране и др..

4.1.

Нараства делът на т.н. тежки случаи, с които системата за закрила и

социалните услуги се ангажират. Това на практика са случаи на деца, които
проявяват симптоми, поведения, които могат да се приемат за последица от
преживени изоставяне, малтретиране, различни форми на насилие.
Общият брой, деца, жертви на насилие, с които е работено през 2018 г. е 357, от които
219 в социалните услуги за деца и семейства в риск в КСУДС Видин и Шумен и в ЦОП
в София, и 138 в специализираните услуги за деца, жертви на насилие Зона Закрила в
Монтана и Шумен.
Общият брой деца с високо рисково поведение и поведение в конфликт със закона е
409 и представлява над 75 % от случаите. Като критерии за деца във висок риск
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използваме индикатори като сериозност на проблема, повод за насочване към услуги,
т.е. ясно е, че когато детето е преживяло насилие, или е извършило поведение в
конфликт със закона, става дума за настъпил риск и за ситуация на висок риск от
виктимизация или повторение на проблема. Другият критерии наличието на набор от
проблеми – освен водещия повод, често има и изолация, трудности в училище,
употреба на алкохол, на вещества и други. Необходимо е да се отчете и известна
условност на това разделение, доколкото вътре в групите, не винаги е ясно дали са в
риск или във висок риск.

Индивидуална работа с деца през 2018 г.

3,2
8,2

деца във висок риск 409

деца в риск 309

Фигура № 6 Съотношение между дела на деца в риск и деца във висок риск/високо рисково поведение
през 2018 г. Източник: Месечни и годишни доклади на социалните услуги, управлявани от ИСДП.

За социалните услуги 219 деца, жертви на насилие като относителен дял представляват
30%. от случаите на подкрепени деца.
4.2.

В социалните услуги и специализираната услуга за деца в конфликт

със закона има ясна тенденция на нарастване на относителния дял на
юношите, насочвани към ЦОП, КЦ, ЦРДУ, ЦПД. В специаллизираните
услуги Зона Закрила имаме по-равномерно разпределение по възраст. По
отношение на пола се вижда ясна разлика между ЦПД, който работи с деца
в конфликт със закона и там преобладават момчетата и останалите услуги,
където делът на момчета и момичета е приблизително еднакъв.
Тези данни не са изненадващи, по-скоро показват половата диференциация на типа
проблеми, вследствие на преживените травми, момчетата по често
Анализът обхваща работата по случай на 24 момичета и 20 момчета, като прави
впечатление относителният дял на юношите сред тази група, което е обяснимо,
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доколкото именно в тази възраст се проявяват последиците от лошата грижа и
малтретирането.

Фигура №7 Разпределение по пол и възраст на децата, клиенти на социалните услуги през 2018 г.
Източник: Анализ на съдържанието на документация по работа по случай.

В специализираните услуги за деца, жертви на насилие „Зона Закрила“ съотношението
по пол е почти същото, както в социалните услуги, но разпределението по възраст има
своята специфика.

По пол:
1

Момичета
47

37
47

Момичета
37

6

9

От 5-7г. - 6
От 7-10г - 12
От 10-14г. - 12

12

От 15-18г. - 1

Фигура № 8 Разпределение на децата, с които е работено в специализираните услуги „Зона Закрила“.

Тези данни също говорят, че за голяма част от децата подкрепата идва твърде късно.

4.3.

Има обща тенденция на увеличаване на случаите на сексуално

насилие, които са насочвани към различните видове услуги на ИСДП. Те
представляват най-висок относителен дял в работата на Зона Закрила, виж
Фигура № 9 и са на едно от първите места при социалните услуги ЦОП, КЦ,
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ЦРДУ, ЗМБ. Видима тенденция на увеличаване на случаите на психическо
насилие се вижда при случаите, по които работят ЦОП, и които са основно
деца, въвлечени в тежки родителски конфликти и деца, жертви на
училищен тормоз.

Деца, жертви на насилие в социалните
услуги
219
1,2

1,4

3,2

8,2

39 физическо

40 сексуално

45 неглижиране

6 интерент

89 психическо

Фигура № 9 Съотношение по видове насилие при деца, жертви на насилие през 2018 г. Източник:
Месечни и годишни доклади на социалните услуги, управлявани от ИСДП.

Неглижиране 2
Тормоз в училище 3
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Трафик и експлоатация 1
Домашно насилие 4
Деца свидетели на
насилие 5
Деца със суицидни прояви
1
Деца в конфликт със
закона 1
Деца с агресивно
поведение 5

Фигура № 10 Разпределение на децата, според вида насилие, с които е работено в специализираните
услуги „Зона Закрила“.
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Данните от статистиката в специализираните услуги, също показват, че почти всички
случаи на насилие са извършени от хора, с които децата са в доверителна връзка или
познати – членове на семейството, като преобладават бащи и съжители, съседи и
роднини. В болшинството случаи насилието е извършено в дома на детето, което
въвежда хипотезите за използването на насилието при решаване на конфликти в
семейството и използване на насилието като средство за възпитание на децата. Голяма
част от децата са изведени от семействата си поради насилие. Това обяснява факта, че и
в двата центъра най- висок е делът на децата, които се отглеждат в приемни семейства,
ЦНСТ и КЦ.
При деца във висок риск с поведение в конфликт със закона има известни различия в
разпределението по възраст и пол, което е обвързано както с дефиницията на дете в
конфликт със закона, така и със особеностите на проява на симпотомите на преживяно
насилие.

Фигура № 11 Разпределение по пол и възраст на децата в конфликт със закона, с които е работил ЦПД
през 2018 г. Източник: Отчет на пилотна услуга ЦПД.
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Фигура № 12 Разпределение по пол на участници в изследване Право на непълнолетните на
информиране, устен и писмен превод: създаване на приятелски към детето правосъдни инструменти.
програма правосъдие на ЕК.

През първия етап на изследването участват всички осъдени на лишаване от свобода
деца, както и около 29% от настанени във ВУИ деца, като едното ВУИ е за момичета.
През втория етап на изследването са обхванати общо 36 непълнолетни, от областите,
където има най-много осъдени непълнотелни на пробация, от които 35 са момчета и
едно е момиче.
По данни на ЦПД сред деянията, за които са осъдени на първо място са грабежите,
които предполагат агресия и на следващо са кражбите.
Грабежи

12

Кражби

8

Нападение и агресия

4

Употреба на наркотици

3

Хулиганство

2

Разпростр. на наркотици

2

Бягства и проституция

2

Блудство

1

Фигура №13 Извършени прояви от деца, с които се е работило в ЦПД. Източник :Отчет на ЦПД

4.4.
През 2018 г., по данни от годишните доклади, 89 % от
индивидуалните случаи, с които са работили социалните услуги са по
направления от ОЗД. По данни от контент анализа на случаите на насилие,
прави впечатление, че почти в 90% от случаите, стартиралата работа е по
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заявка на родител към ОЗД или от ОЗД по молба на родител. Само по
заявка от родител, и после включване на ОЗД се наблюдава при над
половината от случаите /Фиг. № 14/

Фигура № 14 Заявки за работа с деца към социалните услуги за деца и семейства в риск. Източник:
Контент анализ на документация по работа по случай.

Анализът на съдържанието на документацията по случаи показва, че повод за заявките
най –често са за преживяно насилие, което е естествено, доколкото е един от
критериите за подбор на случаите. Прави впечатление, че при най-голям брой от
случаите – 15 става дума за набор от причини, които са повод за заявката, което се
потвърждава и от анализа на оценката на проблемите на децата.
Повод за насочване към ползване социална услуга
Поведенчески прояви, трудности в училище
6
Прояви и психиатрични проблеми, зависимост
3
от ПАВ, алкохол
Преживяно насилие, суицид, проституция, и
5
бягства, прояви
Преживяно насилие, суицид - 1
1
Осиновяване -1
1
Разсиновяване – 1
1
Актуализиране на план на настанено дете - 2
2
Жертва на насилие – 13– сексуално насилие,
13
свидетел на насилие, изоставяне неглижиране и
пр.
Тревожност след развод, загуба – 6
6
От съд – изолиране от родител - 1
1

Таблица №15 Повод за насочване към социалните услуги. Източник: Контент анализ на документация по
работа по случай, в социалните услуги на ИСДП през 2018 г.

Ситуацията при специализираните услуги на пръв поглед е по-различна, което се
дължи от една страна на начина на събиране на информация, но доколкото техни
случаи участват в качествения анализ, можем да допуснем и при тях, че при
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преобладаващата част от заявките, които са от ОЗД, участието на родителите има
подобен характер.
100
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0

Фигура № 16 Насочване на случаи към „Зона Закрила“ през 2018 г.. Източник: Статически данни от
услугите.

Фигура №17 Насочване на случаи към „ЦПД“ през 2018 г.. Източник: Статически данни ЦПД.

4.5.

Преобладаващата част от децата във висок риск идват от семейна

среда, което се отнася както до социалните услуги за деца в риск, така и за
специализираните услуги за деца във висок риск. Изглежда все повече
социалните услуги в общността работят за хората от общността.
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Актуална грижа:
Родно семейство

5

Приемна грижа

22

15

Резидентна грижа
Осиновяване

2

Фигура № 18 Вид грижа, от която идват децата в социалните услуги за деца и семейства в риск.
Източник: Контент анализ на документация по работа по случай.

4.6.

Данните показват, че повечето деца, на практика без два от

анализираните

случаи,

които

ползват

услуги

по

превенция

на

повторението на травма, насилие, проблем, имат история на лоша грижа и
малтретиране в своето детство. Това се отнася за 100% от юношите, които
от своя страна са повече от две трети от всички деца, с които се е работило.
На практика социалните услуги се намесват реактивно, като се опитват да
компенсират недостига на превенция.

Фигура №19 Разпределение според набора от травми и насилие. Източник: Контент анализ на
документация по работа по случай.

При децата с поведение в конфликт със закона се вижда, че 65 % от тях живеят в
непълни семейства – отглеждани са от своята майка, от близки и роднини или са
пребивавали в резидентни услуги (ЦНСТ, КЦ). Контент анализът на индивидуалните
случаи показва, че децата във висок риск са имали тежка история на насилие, раздели,
загуби, изоставяния.
При анализ на средата на живот, правят впечатление много общи и преобладаващи
характеристики

на

семейството,

които

пряко

влияят

върху

качеството

на
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взаимоотношенията и връзките в него, както и на грижата. Почти всяко от семействата
на децата преживява множество трудности и социални проблеми, някои от родителите
са криминално проявени. Всички те имат ранна история на травми, което е довело до
висок риск от прекрачване на границата от социалноприемливо към деструктивно и
противоправно поведение. История, свързана с травматични събития-преживяно
физическо насилие, вероятно сексуално насилие, смърт на родител, раздяла с единя
родител в ранна възраст, системно малтретиране, въвличане в блудствени действия.
Поради високата степен на неглижиране от страна на семейството, юношите в поголяма степен се идентифицират с друг тип неблагоприятна среда, общност на
приятели и връстници, която освен че е криминогенна е и силно принуждаваща и
оказваща натиск за извършване на противообществени действия и поведение от страна
на младежа. Под влияние на натиска и вероятно поради неудовлетворени потребности,
отново свързани с качеството на връзките в семейството,

младежите извършват

грабежи и хулигански прояви, установени са в притежание и употреба на наркотици.
Начинът им на живот, преживените травми и неглижиране водят до ранно отпадане от
училище, прекъсване за голям период от време, нисък успех, неспособност за справяне
с предизвикателствата, касаещи образованието. Проблемите в училище са свързани и с
липса на основни социални умения, вкл. мотивация и умения за учене.
Хипотезата ни е, че липсата на стратегии за справяне поради ниската възраст и
недостатъчната адекватна или липсващата родителска грижа ги е направила
изключително уязвими към въвличане в престъпно и високорисково поведение.
Анализът на оценките показва, че при повече от една трета от случаите на деца на
възраст над 11 г. имат повече от два типа прояви на деструктивни поведения или
състояния.

4.7.

Има нужда от дефиниране на група деца във висок риск, каквито са

най-често юношите и развитие на интегрирана подкрепа и услуги.
Проявите на последиците от лошата грижа и насилие в детството са найчесто деструктивни поведения, които могат да са насочени както към
другите, така и към себе си, а за не малка част от случаите това е
едновременно и в двете посоки.
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Фигура №20 Идентифицирани проблеми на децата, като част от оценката на случая. Източник: Контент
анализ на документация по работа по случай.

Може да се каже, че изглежда системата за закрила идентифицира децата с
поведенчески прояви като деца в риск, за разлика от структурите за социално
подпомагане и социална закрила на национално ниво.

4.8.

Интегрираният подход към децата във висок риск/с високо рисково

поведение предполага дружелюбно правосъдие, закрила и възстановяване.
Подкрепата за гарантиране на дружелюбно към децата правосъдие, продължава
да е по-скоро епизодична. Общо

47 от 219 деца са получили подкрепа от

специалист при подготовка и изслушване на деца, жертви на насилие, като 32 деца
са изслушвани в специализирани стаи - 20 деца във Видин и 12 в София.
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Фигура № 21 Относителен дял, участващи в правни дружелюбни правни процедури. Източник –
Статистика на социалните услуги, управлявани от ИСДП.

При специализираните услуги ситуацията не е по-различна, от общо 138 случая, едва 20
деца са участвали в дружелюбна процедура, включваща разпит в специализирано
помещение, от специално обучен по криминално интервюиране специалист.

Фигура № 22

Деца, участници в правни процедури в Зона За крила за 2018 г. Източник: Отчетни

доклади на Зона За крила.

Фигура № 23

Деца, участници в правни процедури в Зона За крила за 2018 г. Източник: Отчетни

доклади на Зона За крила.

Причините могат да се предполагат в няколко посоки:


Пожелателната

нормативна

рамка,

която

позволява

преценка

на

разследващите органи, без ясни критерии за тази преценка, както и
изключване на полицейската проверка от обхвата на директивите на ЕС;
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Нагласата, че в „интерес на работата“, първо трябва да се разбере дали има
смисъл да се образува предварително производство, което често води до
промяна на показанията на детето, в резултат на забавяне и съответно на
сплашване или манипулиране;



Нагласата, че детето по-често лъже, която води до „презастраховане“ и в
крайна сметка до необразуване на предварително производство.



Недостиг на капацитет за разбиране на детето, на последиците от насилието
и проявите им в неговото поведение. Отсъствие на ясни стандарти за
методика на разпит на дете. Разбирането, че щом си ИДПС значи можеш да
разпитваш дете, или да изпълняваш ролята на психолог/педагог по НПК само
допринася за проблема.

Провежданите обучения не са обвързани с ясни стандарти за компетентност, а понеясни причини в НИП не се провеждат мултидисциплинарни обучения.
Тези данни, както и данните от ЦПД и от изследването на информираността на
осъдените непълнолетни показват, че сферата на застъпничество и информиране се
нуждае от сериозно преосмисляне и приоритизиране. Може да се каже, че
застъпничеството и информирането за правата на деца все още не е приоритет, дори за
услугите на ИСДП.

4.9.

Подкрепата за децата е насочена към предотвратяване на най-

честите последици от лоша грижа и насилие, каквито са виктимизацията и
проявите на поведение в конфликт със закона. Изглежда в отговор на
нуждите на децата подкрепата се осъществява преди всичко чрез
консултативни форми, които поемат последиците от липсата на достатъчно
достъпна психотерапевтична помощ.
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Фигура №23 Видове подкрепа за деца в социалните услуги Източник – контент анализ на случаи на
насилие в социалните услуги, управлявани от ИСДП.

Както се вижда 86% от подкрепата е консултативна, което поставя сериозни въпроси
около същността на социалната работа и нейните прояви като информиране,
застъпничество, придружаване. Очертава се необходимост от повишаване на
капацитета на социалните работници за да изпълняват тези функции.
4.10.

Съществената разлика, която се откроява между услугите за деца и

семейства в риск и специализираните интегрирани услуги за деца във
висок риск е оказването на психотерапевтична подкрепа. В услугите Зона
Закрила тя се предоставя 100% за всички деца.
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Фигура №24 Видове подкрепа за деца в Зона За крила за 2018 г. Източник: Отчетни доклади на Зона За
крила.

Едновременно с това, се вижда, че е висок и относителният дял на дейностите по
застъпничество, което се дължи главно на наличието на правна подкрепа от юристи, и
на специализираните обучения и подкрепа на екипите на Зона Закрила и ЦПД.
Обещаваща практика: Зона Закрила
Случай А- момиче, което постъпва в центъра непосредствено след физически побой
от страна на бащата. Родителите са разделени, след инцидента грижите за
момичето са поети от майката.
Проведена е работна среща на Мултидисциплинарния екип при прилагане на
Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случая на деца, жертви
на насилие или риск от насилие, в която участва и представител на Зона заКрила.
Взето е решение да бъдат издадени направления от ОЗД за ползване на социални
услуги от детето и майка му в центъра.
В Зона заКрила е проведена кризисна интервенция от психолог за стабилизиране
състоянието на детето.
Осигурена е юридическа консултация на майката и застъпничество за нея и детето.
В резултат майката подава молба в качеството й на законен представител на
детето за постановяване на мерки за защита срещу бащата. Издадено е
съдебномедицинско удостоверение. Заведено е дело по ЗЗДН. Издадено е определение
на съда със заявка за изготвяне на индивидуална оценка, подготовка и изслушване на
малолетния. Издадена е ограничителна заповед спрямо бащата. Детето е изслушано
от експерт на Зона заКрила в специализираното помещение „Синя стая” за нуждите
на съдебното производство. След постановеното решение на районен съд е задължен
бащата да посещава консултации в ДЦЗП „Зона заКрила”.
Проведена е консултативна работа с детето от психотерапевт с фокус
преработване на негативните преживявания в резултат на насилието над момичето,
което се оказва системно.
Специалист от центъра проведе психо- социална подкрепа на майката за разбиране и
подкрепа във възстановяването на момичето.
За работа с бащата беше определен друг специалист, който работи в посока
осъзнаване на собственото му агресивно поведение и въздействието на използваните
възпитателни методи върху психо-емоционалното състояние на детето и
взаимоотношенията родител – дете. Бяха въведени алтернативни поведенчески
модели, изключващи агресивни реакции спрямо момичето.
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Развитието на случая и извършените интервенции илюстрират интегриран подход за
застъпничество за правата на детето и щадящо участие в правни процедури, и
терапевтична подкрепа за възстановяване от травмата от насилие при момичето.
В този случай прави впечатление добро междуинституционално взаимодействие,
изразяващо се в синхронизираните и навременни действия на всички ангажирани със
случая институции, основани на споделени професионални разбирания.
И не на последно място следва да се отбележи и системния подход при психо –
социалната и терапевтична работа. Въвлечени са всички участници- пострадалото
момиче, майката, която не е злоупотребила с него и бащата, който е извършил
насилието.

По данни от отчетите на ЦПД основните дейности с младежите, които се осъществяват
са както следва:



Информиране – 27 случая (100 %);
Консултиране, вкл. психо-социално: идентичност, връзки и роли в
семейството, лична история и преосмислянето й, социални умения и
включване, работа с травмата и траура, поемане на отговорност, жизнен
проект, насочване към институции и съпътстващи социални услуги – 27
случая (100 %);
 Придружаване – в намиране на работа, връщане в училище или
продължаване на образованието, участие в процедури, в институции във
връзка с документи, здраве и др. – 19 случая (70 %);
 Застъпничество за спазване правата на децата и младежите във връзка с
представителство, задържане и разпит, информиране на детето и родителите,
изготвяне на (личностна характеристика (оценка), консултиране от адвокат,
предприемане на мярка за закрила от ОЗД и др. -17 случая (62 %);
 Предоставяне на психо-социална подкрепа и терапевтични интервенции
съвместно с ЦОП;
4.11.
Професионалистите, работещи с деца в риск имат сериозни
потребности от осмисляне на своята работа и нейното ясно рефериране към
система от идеи, промяна на подходите за подкрепа, грижа и възпитание.
Този извод се прави основно през наблюденията на практиката на подкрепа на
приемните родители и на работещи в ЦНСТ, както и от предоставянето на услуги като
ЗМБ и Кризисен център. Необходимо е специално изследване на компетенциите на
работещите в тези услуги и планиране на тяхното развитие.
Продължава да е изключително сериозен проблемът за професионализацията на тези
екипи – липса на изискване за образование, приравняване на социално-педагогически
компетенции с учителски, отсъствие на връзка между познание и избор на подходи и
действия от специалистите.
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На международен семинар по темите на професионализацията в социалновъзпитателната работа с деца в конфликт със закона, организиран от ИСДП и СУ “Св.
Кл. Охридски“ стана ясно, че вървим наистина на две или три скорости в сравнение със
страни като Франция и Швейцария. У нас все още изглежда необходимо да се въвеждат
минимални стандарти за професиите като степен на образование и специалност, тъй,
както се вижда на фигура № 25 в нито едно от полетата на работа с деца няма такива.

Фигура №25 Квалификационни изисквания за специалистите, които работят в основните
сфери на деца в риск. Източник: Професионализация на социално-възпиталата работа с деца
в риск, ИСДП и СУ „Св. Кл. Охридски“, 24.10.2018 г.

Темите за професионализацията, които вълнуват колегите от университета в Париж
Нантер и Институт по социална работа в Женева, се отнасят до ясното рефериране на
методиките и услугите, към подкрепа на практиката за валидиране на пилотни идеи
чрез включване на академичния ресурс.
Добра практика – супервизия на приемни родители
Г- жа А. е приемен родител от 5 години с профил за малки деца. Грижила се е за
четири бебета, които са били осиновени. Понастоящем се грижи за момчето Б,
който е на 2 месеца. По време на супервизията първоначално споделя, че няма
трудности за които би искала да разговаря. С помощта на супервизора стига до това
да изрази чувствата които преживява по време на изписването на децата от
родителния дом и по време на приемането им и по време на раздялата с децата в
осиновителния процес. В края на супервизията определяя, че този разговор е бил
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много важен за нея, защото за първи път е могла да се отпусне и говори спокойно за
преживяванията си, нещо което не си е позволила да направи досега, за да не бъде
упрекната в непрофесионализъм.
Добра практика - Професионална работилница
Професионална работилница (организационно-методическа подкрепа и супервизия) е
интегративна, интерактивна и гъвкава форма на подкрепа на помагащи
професионалисти, която включва елементи на: определяне на водещата актуална
потребност на екипа, изясняване на целите и задачите, предлагане и провеждане на
набор от специфични дейности формирани от поставените цели и задачи като
улесняване на осмислянето и разбирането на трудностите, повишаване на
познанието в тази сфера, търсене и проиграване на възможни решения и
адресирането им към работата.
Чрез този метод на подкрепа участниците в него могат да:
 Осмислят своята работа, през опората на познанието и основните концепции
за развитието на детето, грижата и възпитанието му, да развият нагласи и
умения за ползването им в работното ежедневие.
 Подобрят компетенциите си за разпознаване и разбиране на индивидуалните
потребности на клиентите на услугата и да управляват по позитивен начин
тяхното посрещане.
 Развият компетенциите си (знания, умения и нагласи) за справяне с трудни и
кризисни ситуации.
 Подобрят уменията си за организиране на ежедневието в резидентна услуга,
включително правила и граници и тяхното следване. Да прилагат индивидуални
и групови форми на работа по определени теми, свързани с ненасилието и
доброто третиране.
 Развият компетенциите си (знания, умения и нагласи) за работа в екип.
 Да бъдат консултирани за по-ефективното организиране на работното
ежедневие на персонала и разпределение на ролите в зависимост от заеманата
позиция и вида на работната смяна.
Професионалната работилница (организационно-методическа подкрепа и супервизия)
се основава на разбирането, че екипът трябва да е агент на своята промяна, която е
необходимо да поиска, да повярва, че може да я направи и да развие умения да я
направи.
Моделът на Професионалната работилница (организационно-методическа подкрепа и
супервизия) е изцяло съобразен с потребностите на екипите и индивидуалните
професионални нужди на работещите в тях.
Професионална работилница (организационно-методическа подкрепа и супервизия)
дава възможност съвместно и според потребностите на екипа да се обсъждат,
споделят професионални трудности и предизвикателства и да се търсят
професионални решения, основани на познанието и опита, в най-добрия интерес на
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потребителите. Тя се води от експерт - супервизор на Институт по социални
дейности и практики и е в подкрепа на специалистите и останалите служители,
работещи в социалните услуги.

V. ЕКСПЕРТИЗАТА НА ПЕРСОНАЛА НА ИСДП – ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВО
НА РАБОТАТА
5.1.

Професионализацията на екипа е водеща мисия на организацията,

чрез която се опитваме да отговорим на международните стандарти на
социална работа.
5.1. 1. Подборът на персонала в ИСДП респектира специализираната
квалификация на университетското образование. Всички социални работници са
с квалификация социални дейности, социална педагогика или магистърска степен
по социална работа. Психолозите се приемат със завършена бакалавърска степен
по психология, магистърската степен носи допълнителни бонуси.
Всички служители се подбират по ясна процедура, която освен входните изисквания
включва и интервю и практически задачи. Всеки новоназначен се придружава от
наставник при навлизане в работата и се включва в подходящи обучения. През първата
година, в зависимост от опита си всеки специалист усвоява компетенцията за социална
работа по случай.

При психолозите изискванията са насочени към усвояване и

прилагане на професионален инструментариум за психологическа диагностика и
психологическо консултиране. След втората година всеки специалист, в зависимост от
своя опит, интереси и нуждите на практика се специализира.
5.1.2. Екипът на ИСДП получава системна, целенасочена и съответна нуждите
подкрепа за развитие на професионалните компетенции.
През 2018 г. са обучени 66 специалисти по базови компетенции от обучители на
ИСДП, по теми:
Работа с травмата, методи и техники при консултирането, Резилиансът подход при
оценката на нуждите и планиране на подкрепа, системен подход.
Обученията са с елемент на работилница, нов тип обучение, да правим заедно с
екипа, предвид експертизата на работещите в екипите.
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Специалистите от услугите за развиване на специализирани компетенции са участвали
в обучения от външни обучители, включително международни по теми: Арт-терапия,
Възстановителна медиация жертва, Въведение във възстановителните подходи от
международен експерт, Добри практики във възстановителното правосъдие за деца в
конфликт и в контакт със закона, Социална работа с деца и младежи с увреждания,
Позитивна дисциплина, Възстановителна медиация жертва-извършител.
5.1.3. Всеки помагащ специалист, работещ в ИСДП е получил най-малко четири
супервизии.
Случаи, които най- често се супервизират според проблематиката:
Деца, жертви на насилие:
 в КЦ и в ЦОП с поведенчески проблеми,
 в Зона за Крила - Деца с тежка симптоматика в резултат на насилието.
 деца в приемна грижа, с които трябва да се работи за подготовка за осиновяване;
Случаи на деца със синдром на родителско отчуждение.
Случаи на тежки родителски конфликти.
Случай на деца с поведенчески проблеми.
5.1.4. Концептуализирането на помагането продължава да е ключов приоритет
при подкрепата на екипа. Реферирането към ясна теоретична рамка при
аргументиране на хипотезите и на интервенциите е водеща цел на подкрепа.
Методическа учебна година се превърна в работилница за повишаване на
професионалните компетенции на специалистите, обмен и генериране на нови
професионални идеи, основани на познание за подобряване на качеството на психосоциална практика с деца и семейства. През 2018 г. за първи път методическата учебна
година беше с нов, значително по висок интензитет – всяка седмица по четири часа.
Приоритетни теми: Преглед на работа по случай през концептуална рамка с фокус
върху резилианс подхода, като и върху системния и психоаналитичния подход.
Цел: Повишаване на знанията и уменията на професионалистите за гарантиране
качеството на предоставяните услуги към деца и семейства
Задачи: Повишаване на осмислянето и прилагането на теоретични подходи при работа
със случай с деца в риск и техните семейства:
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Принципи на работа: Системност ,последователност, участие, договаряне, коректност и
отговорност, добронамереност и уважение към всеки участник от екипа.
Подход: Методистите на организацията подкрепят чрез супервизия експертите в
услугите, експертите подкрепят методически екипа.
Резултати:
Въведена рамка –във всяка услуга определен един ден от седмицата, в който се
провежда методическата учебна година
Систематизирани и обогатени ресурси – методически материали и инструментариум/
техники за работа във всяка услуга. Осигурена възможност за участие на всеки
специалист от екипа.
Добавена стойност за професионалното развитие на екипа:
 Подобрено разбиране и интерпретиране на теоретични опори.
 Подобрено разбиране, анализиране и хипотезиране по случаите свързвайки ги с
различни теоретични опори.
 По – задълбочени оценки и обогатяване на методите и уменията в директната
работа с клиенти.
 Фокусиране върху силните страни у хората на които специалистите се опират
при оценките, планирането и интервенирането за личностно развитие и промяна.
 Подобрени умения в консултативния процес.
 Подобрени уменията за професионална себерефлексия.
„Методическата учебна година е възприета като полезна, поради възможността в
позната и защитена и среда хората да споделят професионални идеи и да участват
според възможностите си и професионалните си интереси, да попълнят свои
пропуски и да „наместят” познания, да се „заразят” от ентусиазма на колеги, да
видят смисъл в тов , което правят и ефекта от работата. Структурираната среда
задава изискванията, но от друга страна екипът прави нещото за себе си, т.е всеки
ползва за себе си това от което има нужда за подобряване на професионалното си
развитие.”
Методическата учебна година допринесе за подобряване на базовите компетенции и
развиване на специализирани компетенции на специалистите в социалните услуги.
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5.2.

Екипът на ИСДП допринася за повишаване на капацитета на други

доставчици на социални услуги и на различни групи професионалисти,
работещи с деца и семейства.
Институтската идентичност на организацията се свързва в най-голяма степен с
провеждане на изследвания, разработване на методически материали, предоставяне на
обучение и супервизия.
5.2.1. Публикации и изследвания
Resilience and the right of the child to be heard in schools
Training Package for Preparation of Children and Young People to Apply the Peer-to-Peer
Training Approach
Young Trainers Programme
Наръчник относно телесното наказание (на български и английски езици)
https://sapibg.org/bg/book/narchnik-otnosno-telesnoto-nakazanie
Пътят напред - как да елиминираме телесното наказание - препоръки за България (на
български и английски езици)
https://sapibg.org/bg/book/ptyat-napred-kak-da-eliminirame-telesnoto-nakazanie-preporki-zablgariya
Оценка на потребностите на деца в конфликт със закона в България: доклад за правото
на децата на информиране, устен и писмен превод в хода на наказателното
производство (на български и английски езици)
https://sapibg.org/bg/book/ocenka-na-potrebnostite-na-decata-v-konflikt-ss-zakona-v-blgariya
Стандарти за качество на център „Барнахус“. Ръководство за мултидисциплинарна и
междуинституционална работа по случаите на деца, жертви и свидетели на насилие
Обобщение. (превод, редакция и публикуване на български език)
https://sapibg.org/bg/book/standarti-za-kachestvo-na-centr-barnahus
Наръчник „Прилагане на възстановително правосъдие при деца” . (превод, редакция и
публикуване на български език)
https://sapibg.org/bg/book/prilagane-na-vzstanovitelno-pravosdie-pri-deca
Брошура „Бдителни родители. Как да бъдете бдителен родител и да се грижите за
онлайн безопасността на детето си”
https://sapibg.org/bg/campaign/bditelni-roditeli
Изследвания:
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Националното представително изследване „Как и кога да говорим с детето за риска
от сексуално насилие?” сред родители и настойници на деца на възраст между 5 и 11
години.
https://sapibg.org/bg/book/kak-i-koga-da-govorim-s-deteto-za-riska-ot-seksualno-nasiliesravnitelno-izsledvane-2018
Програмите за деца в конфликт със закона дават теоретични и методически опори за
индивидуална и групова работа и са по темите: Работа с деца правонарушители, Работа
с деца и младежи във висок риск и в конфликт със закона, Пакет от интегрирани услуги
за работа с деца във висок риск, Подходът Резилианс.
Докладът за превенция на телесното наказание може да послужи за аргументиране в
обученията, както и послужи за кампанията „Ръцете горе“.
Изследването на информираността на децата, заподозрени в извършване на
престъпление относно техните права показва отново проблеми, вече посочени при
анализа на достъпа на децата до дружелюбно правосъдие.7
5.2.2. Предоставянето на обучение на външни потребители разшири своя обхват и
като видове специалисти и като набор от теми, но действителните ползи от него
могат да се проявяват при промяна на стандартите за специалисти в сферата на
социалната работа.
Обучители на ИСДП са провеждали обучения за външни потребители по теми 8 - Работа
с деца правонарушители, Работа с деца и младежи във висок риск и в конфликт със
закона. Пакет от интегрирани услуги, Работа в екип, Между секторно сътрудничество
при управление на случай, Методи и техники в работа по случай. Работа по случай.
Оценка и планиране. Интервенции. Работа с недоброволни клиенти, Организация на
работата в ЦОП, основи на социалната работа. Работа по случай в ЦОП. Социална
работа със семейства, Подготовка, разпит и изслушване на деца, жертва на насилие
или свидетели на престъпление за участието им в процедури, Информиране,
застъпничество, придружаване и посредничество в процеса,

Организация на

ежедневието в ЦНСТ, Интензивна психо-социална работа с деца и младежи
Обучения, които ИСДП е предоставил на педагогически специалисти по програми,
регистрирани в Регистъра за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти на МОН са били предоставени на 169 педагози по теми като:
7
8

https://sapibg.org/bg/book/ocenka-na-potrebnostite-na-decata-v-konflikt-ss-zakona-v-blgariya
https://sapibg.org/bg/highlights/obuchitelni-temi-za-2018-2019-uchebna-godina
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Адаптация и ре-адаптация на детето. Агресивността като симптом на проблем на
детето, Тормоз и неговото ограничаване. Подход “без обвинение” за групова работа
при случай на тормоз, Управление на средата за по-ефективно противодействие на
насилието и тормоза над деца и ученици, Училището – модерна и отворена общност за
детско и родителско участие, Подкрепа на деца жертви на насилие. Превенция на
насилието.

В обучения, които ИСДП е предоставил на екипи по приемна грижа по проект Приеми
ме 2015 са обучени 69 специалисти по теми като: Работа с деца-жертви на насилие,
Поведенчески проблеми при деца, настанени в приемни семейства, Групова работа с
приемни семейства – подкрепа, интервизия и супервизия,

Позитивно възпитание.

Работа в екип. Контакти с биологични родители.
5.2.3. През годината устойчиво се запазва и предоставянето на супервизия от
експерти на ИСДП към външни доставчици на социални услуги
Текущо се предоставят супервизии на специалистите от:
Център за ранно детско развитие – Дупница
В ЦОП и ЦНСТ в различни райони
Социалните услуги в община Венец
Социалните услуги в община Исперих
Приемните семейства и специалиситте от Областните екипи по приемна грижа в
областите Видин, Монтана, Шумен, Стара Загора и София град.

5.2.4.

Лабораториите

допринасят

за

стимулиране

на

рефелексията,

саморефлексията на специалистите, на творчеството и концептуализарнето на
помагането, възпитанието и грижата. Спомагат за преодоляване на съпротивите и
изграждане на минимум от общи професионални ценности и принципи.
Продължи работа лабораторията по превенция на насилието в Монтана, която всеки
месец събира специалисти от ОЗД, социални услуги в областта, представители на
Областния екип по приемна грижа, педагогически съветници и психолози от учебни
заведения и други.
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За първи път стартира и интервизионна група в училище9, както в България, така и в
Сърбия, Словения, Румъния, Албания, Молдова. Опитът ще бъде оценен и описан като
практика през 2019 г. той се основава на специално разработена методика.
5.3.

Основните

критерии

за

качество

са

удовлетвореността

на

потребителите и реалната промяна към по-добро, която се е случила
благодарение на подкрепата, която са получили и усилията, които те са
положили.
При подготовката на доклада беше направен анализ на съдържанието на 250 обратни
връзки от родители и

200 обратни връзки от деца. В практиката на работата на

услугите се предлага на потребителите в края на процеса на помагане, при последната
среща да дадат своята обратна връзка писмено, като попълнят определена форма.
Анализът беше направен първоначално като изследване на честотата на определени
думи, изрази. Това обяснява защо броят на анализираните обратни връзки и различен и
по-малък от общо прегледаните – не всички са отговорили на проучените въпроси,
някои са отговорили само на един от въпросите, в някои обратни връзки има отговор и
на двата въпроса. Търсехме отговор на два основни въпроса, насочени към определяне
на най-важното и полезно в работата ни от гледна точка на клиента, както и на
настъпила промяна в живота им.
5.3.1. Това, което е оценено като най-помагащо от родителите на деца в риск,
ползвали услугите е отношението на съпричастност, добронамереност, приемане,
разбиране, не осъждане. На следващо място са насоките на специалистите,
познанията, които получават от тях за децата си, за особеностите на възрастта, за
родителски подходи и пр.

9

https://sapibg.org/bg/event/intervizionna-sreshcha-s-uchiteli-v-grad-shumen
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Какво в нашата работа Ви помогна? 179 обратни връзки
12 3
14
89
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отношението
насоки, познание
застъпничество
директна подкрепа
друго - да споделям, медиацията

Фигура№ 26 Анализ на съдържанието на обратни връзки на родители по темата, за най-полезното от
работата на услугите, според тях. Източник: Досиета на потребители от всички услуги, управлявани от
ИСДП.

5.3.2. Промяната за едно достатъчно доброто родителство, според родителите,
получили услуги от ИСДП, е обвързано с неговото осмисляне, получаването на
ново познание, разбиране, така и подкрепата за развитие на нови умения, на
готовност да действат по различен начин.
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Фигура №27 Анализ на съдържанието на обратни връзки на родители по темата, за най-полезното от
работата на услугите, според тях. Източник: Досиета на потребители от всички услуги, управлявани от
ИСДП.

„Научих се по-добре да разбирам поведението й“
„ Получих насоки как да поставям правилата и границите на дъщеря ми”
–„смятам , че има положителна промяна при дъщеря ми , услугата и влияе добре“
„ научих се да общувам по – добре с дъщеря ми и да разбирам поведението и на
тинейджър
„спазване на поверителност по отношение на проблема ми“
„ това , че ме разбира и изслушва, че ми дава добри съвети , че ми помага да
размишлявам по отношение на трудните въпроси за мен“
„ това, че се почувствах, че съм разбран“
„Доволна съм от Вас и услугата, но има неща, които не зависят нито от Вас, нито
от мен и няма как да бъдат повлияни“
„Това, че получих необходимата подкрепа за да си върна детето“
„Намерих себе си, надявам се да започна мечтаната от мен работа и да имам повече
време през което да бъда до и зад детето си. „Разбрах как да говоря без да се карам.
Тук ми помогнаха да намеря отговори на въпросите за детето, да го подкрепям и аз
„Съдействаха ми да приемат детето ми в детската градина“
"Чувствам се по - спокоен и по-уверен“
"Семейството ни стана по-задружно" - "Вземам решения не под влияние на емоциите
си, а през разума"
- "Няма промяна" - при 1от 4 разгледани обратни връзки
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„Социалният работник ми помогна да погледна себе си отстрани, даде ми
възможност да упражня и други форми на поведение - Даваше ми адекватна обратна
връзка, за да коригирам деструктивните си емоции. Вземам решения не под влияние на
емоциите си, а през разума"
"Срещите са провеждани на спокойни, уютни места. Социалният работник ми
предоставя сигурност на срещите, чувствам се по-уверена в себе си.
„Разговаряне и подкрепа и това, че разбрах, че мога да се справям с грижите за
бебето/детето“
„Това, че имах възможност да споделя за проблема си с човек, който е непредубеден
от социалното положение на бившия ми партньор“
“Разбрах за своите права като жертва на ДН"
Получих правно консултиране безплатно „
„Бях придружена от специалиста до всички институции”
„Методът на работа е нов и с лекота съумяха да ме докоснат до моя вътрешен
свят. Множеството асоциации, които са направиха в сесията, подтикнати от
сюжета на приказката ми дадоха нови/различни гледни точки касаещи отношенията
с децата ми и с другия родител.”
„Да се въздържам от прибързани реакции“
„Разбрах някои стереотипи, че не може да ми се помогне, бях скептична, но повярвах,
че има промяна; разбрах, че връзката с моята майка се отразява на моето
родителство”
„Как проблемите ми като тийнейджър ми напомнят на сегашните на сина ми и това
ми помага да го разбирам“.. „чувствам емоционалния си климат в семейството все поспокоен и удовлетворяващ……забелязвам позитивни промени в поведението на дъщеря
си, което мисля, че е в резултат от настъпилите промени в моето поведение към
нея…мисля, че сега всички вкъщи сме по-спокойни…..нещо се отприщи в това дете,
чувствам желанието й да споделя с мен, чувствам, че ни е хубаво от времето, което
прекарваме заедно”

„замислих се за поведението си като родител спрямо детето”, „станах по-спокоен и
уверен в преценката си и поведението си към дъщеря ми”
„насоките, дадени от специалиста”, „срещите със специалистите и обясняват
всичко”, „подходът и отношението на работещите”, „специалистите разбираха
нашите трудности”, „получих голяма подкрепа и голямо разбиране”, „споделянето и
насоките на специалистите”, „приет от социален работник”, „изслушан и подкрепен
по трудни въпроси”, „моралната и професионална подкрепа”, „изслушаха ни,
подкрепиха ни, насърчиха ни”, „мнението ми винаги беше уважавано, без да ме
упрекват”, „винаги са се допитвали до моето мнение”
„детето ми е по-спокойно”
„по-спокоен, разбран и подкрепен в трудния житейски момент”
„детето спря да се самонаранява, почна да споделя, стана по-контактен с
връстници”
„научих се да разговарям добре със сина си”, „по-уверен в себе си и най-вече да
уважавам мнението на сина си и да го изслушвам”, „осъзнах, че се отдалечил сина си
от мен с поведението ми
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5.3.3. И при децата най-помагащо е отношението на уважение, приемане,
разбиране, липса на критика и наставнически тон, добронамереност, като то е
споделено от над 70% от проучените обратни връзки.

Фигура №28 Анализ на съдържанието на обратни връзки на деца по темата, за най-полезното от работата
на услугите, според тях. Източник: Досиета на потребители от всички услуги, управлявани от ИСДП.

5.3.4. Промяната при децата, според тях е преди всичко в разбирането на себе си и
другите, както и в емоционалното състояние. Като се има предвид високият
относителен дял на деца с емоционални проблеми, тревожност, агресия и пр.,
подобна оценка показва адекватност на усилията.
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Фигура №29 Анализ на съдържанието на обратни връзки на деца по темата, за най-полезното от работата
на услугите, според тях. Източник: Досиета на потребители от всички

5.3.5. Обратната връзка от партньорите акцентира върху професионализма на
специалистите, нагласите им за съвместна работа и ползата за децата.
Относно полезността за партньора: „Възможността с детето да работят
подготвени специалисти” – следовател от ОСЛО при Окръжна прокуратура
„Запознаването с различиния подход за провеждане на разпита” – следовател
„Предоставяната подкрепа за детето от подходящ специалист” – социален
работник ОЗД
„Начина на провеждане на изслушването и задаваните въпроси” – полицейски
инспектор
„Щадящото изслушване на детето в „синя стая” – социален работник
„Изслушването на детето и изготвената оценка” – прокурор
„Работата от страна на специалист с детето и родителите” – Началник ОЗД
„Цялостната работа, за което благодаря” – съдия от РС
„Разпитите на децата в синя стая и контактите със социалните работници” –
разследващ полицай
„Докладите” / има предвид оценките / - адвокат
„Осигурена защита интереса на детето” – съдия
„Работата ми с екипа на ДЦЗП „Зона заКрила” включително и по други дела винаги
се е отличавала с отлично сътрудничество, добра подготовка и професионално
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отношение по всеки отделен случай” - съдия
Относно полезността за клиентите:
„Пряк контакт с по-малък брой непознати лица” – следовател
„Избягва се допълнителния стрес от необичайната обстановка и присъствие на
много непознати хора”- следовател
„Работата на служителите от „Зона заКрила” с детето и семейството”- ОЗД
„ Уютна и топла обстановка, добре подготвени специалисти при работа с деца –
жертва на насилие” – социален работник ОЗД
„Допълнителните грижи и специално внимание спрямо тях” – полицейски инспектор
„Психологическата подкрепа от страна на специалистите” – ОЗД
„Спокойната обстановка” - прокурор

5.3.6. Като част от политиката на ИСДП за вътрешен мониторинг и проследяване
и оценка на дейността на услугите е разработената Система и програма за
развитие на качеството. Това е ефективен механизъм за проследяване на
постигнатите резултати и изпълнението на заложените цели. Той е и инструмент
за проследяване и подобряване на качеството на предлаганите услуги, чрез
ефективна обратна връзка. Основна задача на мониторинга е да се следи и
измерва постигането на целите и на ефективността в хода на дейността.
Мониторинговата система има подпомагаща, коригираща и прогнозираща
функция. В резултат на осъществявания мониторинг могат да се направят
своевременни корекции в начина на управление и предоставяне на услугата.
Индикаторите са организирани в три области:
1. Организация и управление на услугата
2. Организация и управление на екипа.
3. Потребители на услугата.
Проследяването на индикаторите е осигурено чрез достъпни и приложими
източници на информация:
Подобряване на благосъстоянието и повишаване на възможностите за
социално включване на децата в Столична община чрез гарантиране на
техните права и най-добър интерес, деинституционализация и
индивидуализиране на грижите за тях.
Разширяване достъпа на деца и семейства до социални услуги, отговарящи
на техните потребности от подкрепа.
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Достигане на високо качество в организацията и предоставянето на услуги в
ЦОП и непрекъснато повишаване на професионалните компетенции на
екипа.
5.3.7. Добре би било да се разшири обхватът на обратната връзка от клиентите и
той да обхване целия процес на помагане, не само накрая. Изглежда при децата,
другите характеристики на работата са по-трудни за определяне и е добре да се
усъвършенства методиката за търсене на обратна връзка от тях.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Развитието на подхода за основаване на данни и доказателства, за вътрешно
наблюдение и анализ, позволява да се очертаят важни тенденции, трудности и да
се

изведат

и

разпространят

добри

практики,

което

прави

специфично

планирането и реализирането на дейности за повишаване на качеството на
работата.
В тази посока най-сериозен следва да е акцентът към проучване на удовлетвореността
на потребителите и на реалната полза за техния живот. Важно е също да се положат
усилия за набиране на сравними данни, както и данни, които позволяват задълбочаване
в проблема, каквито са данните от качествените проучвания – интервюта, фокус групи,
анализ на съдържанието на текстове, документи и пр.
Този подход аргументира застъпничеството, което е много важно когато се опитваме
да влияем върху политиките и практиките на местно и национално ниво. Тук особено
важно е да се подобрят набирането и анализът на данните от разпитите и
изслушванията на деца, информирането за правата, придружаването по време на
правни процедури и медиацията.
Необходимо е да се разработи система за вътрешна и външна оценка на практиките,
които смятаме за добри и да се набележат мерки за тяхното прилагане. Важно е също да
има ясен механизъм за разпространение на тези практики вътре в организацията, и
навън също.
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Необходимо е да настояваме, да се застъпваме за оценка от държавата на добрите
практики и въвеждане на ясен подход на връзка между оценка и разкриване,
финансиране на нови дейности/услуги.
Необходимо е да подкрепим общините, където работим да развият своя система от
данни, които да им позволят да развиват свои специфични политики.
Практиката на постигане на връзка между проектите, реализирани от ИСДП и
предоставянето на услуги за деца и семейства в риск е в основата на високия
професионализъм в социалната работа, който се подчертава и от партньори, и от
потребители.
Благодарение на проектите успяваме да осигуряваме подготовка на екипите в услугите
на ниво, съответно на добрите европейски практики. От друга страна реализирането на
проектните дейности на високо ниво, не би могло да се случи без участието и
експертизата на колегите, работещи в услугите.
Създаването на временни, партньорски, смесени екипи по задачи, с колеги от
управлението на проектите и от социалните услуги, е добра практика на управление и
следва да се развива, тъй като допринася за постигане на специфична експертност, в
зависимост от конкретните дейности и задачи и едновременно с това изгражда
принадлежност към професионалната общност на организацията.
Сериозен приоритет на застъпническата, както и експертната дейности би
трябвало да бъде въвеждането на професионализацията на помагащите професии,
преди всичко на социалните работници и психолозите. Реалната промяна в
живота на клиентите е резултат от много усилия на различни институции, и ако те
на са професионално реферирани, то нашият стремеж към професионализиране не
е достатъчен.
Изключително закъсняла е промяна в изискванията за длъжността социален работник,
по посока не само на висше образование, но и на специалности. Важно е ясно да се
дефинира професията и да се постави във връзка с другите помагащи професии.
По отношение на назначаването и подготовката на психолозите също има сериозен
проблем – от една страна не може да се назначава за психолог, човек само с
магистърска програма, от друга страна и при тези с бакалавърска и магистърска има
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недостиг на познания, липса на практически умения и се налага да бъдат обучавани или
стимулирани да продължат своето обучение. Като се има предвид тенденцията за все
по-тежки случаи, с които работят социалните услуги, работата на психолозите става все
по-ключова.
Има нужда от професионализиране и на другите професии в социалната работа –
социален сътрудник, приемен родител, помощник-възпитател. Този проблем е особено
важен за 24-часовите услуги.
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