Система за дете-центриран мониторинг – разработване и прилагане
Дете-центрираният мониторинг е разработена по проект “Ноу-хау център осигурява
сигурност на децата, участващи в процеса на деинституционализация, чрез
консултации, изследвания, лобиране и обучение”, финансиран от Фондация „Оук”.
Цели
Да изучи степента, в която системата за детска грижа работи така, че гарантира правата
на децата и спазва дете-центрирания подход, а именно, че:
 има механизми за осигуряване на максимално развитие на всяко дете чрез
разработен индивидуален план на интервенции, който отчита неговите
здравни, социални и психологични потребности и силните му страни;
 детето е автор на промяната, разбира и избира начините, които да я
осъществят като използва и развива силните си страни;
 грижата за детето се гарантира от общността, в която то и семейството му
живеят;
 усилията на професионалистите са насочени в това да предотвратят
раздяла на семейството като го подкрепят така, че то да осигури найдобрата среда за развитие на детето;
 за детето се грижат професионалисти, които развиват знанията и
уменията си и работят в екип.
Методология и принцип на прилагане на мониторинга
В хода и в резултат на мониторинга се определят сферите с високо качество на
изпълнение, сферите с ниско качество и сферите, в които има потребност от промяна,
така че грижата за детето да допринася за неговото оптимално развитие.
Мониторинговият процес е консултативен и цели развитие на системата.
Количествените данни, които той събира, се комбинират с провеждане на интервюта и
фокусни групи.
НХЦ предлага разработване на методология на дете-центриран мониторинг,
съобразно националния контекст на всяка система за детска грижа като
1. Изучава наличната литература за практики на оценки и мониторинг
2. Провежда изследване на практиката и създава дефиниция на „Дете-центриран
подход“
3. Създава система от индикатори за мониторинг и методология за провеждане на
дете-центриран мониторинг
4. Създава и прилага процедура за апробиране на системата за дете-центриран
мониторинг
5. Обучава екипи за мониторинг
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