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Ноу-хау център за алтернативни
грижи за деца е консултантска и
изследователска организация, която
работи с правителството на Р
България за преустановяването на
използването на институционална
грижа за деца и развитието на
услуги в общността.
Ноу-хау център за алтернативни
грижи за деца работи за това
деинституционализацията на децата в България да се извършва по
начин, който цени уникалността на
всяко дете, зачита мнението му и
подкрепя родителите и общностите
в осигуряването на сигурна
семейна среда.
Адрес: ул. “Хан Крум” 38А
София 1142
Тел.: 02 403 20 30
http://knowhowcentre.nbu.bg

Уважаеми читатели
и приятели,
в навечерието на най-светлия
празник Рождество Христово и
настъпващата Нова 2016 година,
Ви желаем от все сърце да бъдете
здрави.
Нека и през следващата година
продължим да работим за едно подобро утре – нашето и на нашите
деца.
Всяко коледно пожелание може да
се сбъдне, ако вярваш истински в
него.
Повярвай и то ще се сбъдне - найхубавите моменти от тук нататък
предстоят!
Весела Коледа и щастлива нова
година!
Екипът на Ноу-хау център за
алтернативни грижи за деца
22.12.2015 г., София

Галина Маркова, доктор по социална работа.
Ръководител на „Ноу-хау център за алтернативни
грижи за деца”, НБУ

Този брой е посветен на „индивидуализирането на грижата“.
Фокусът върху тази тема се налага
тъй като резултати от изследвания,
консултации и обсъждания между
професионалисти показват, че
съществува риск от това в новите
услуги в общността да се
възпроизведе
културата
на
институцията. Това означава, че
хората, наети в тях, се отнасят към
клиентите си като към представители на „уязвими групи“, а не
като към хора с имена, с
индивидуална история, индивидуални трагедии и успехи.
Как да направим така, че да
заместим институционалния подход с индивидуален, такъв, в който
човекът – дете или възрастен, става
важен за нас и именно затова,
заради нашето отношение към него,
той постига житейски успехи,
които го радват?

Институционалният
подход
ощетява нас, професионалистите.
Не можем да помогнем на всички,
на цялата група от 12 души в
ЦНСТ-то. Можем да помогнем на
отделни деца и младежи, отделни
майки и бащи.
Всеки един от хората, ангажирани с
професионално помагане, работи,
за да получи познатото ни огромно
удовлетворение от дадената помощ.
Т.е.
индивидуализирането
на
грижата ни занимава и затова,
защото ние, професионалистите,
искаме да сме удовлетворени от
работата си.

Д-р Галина Маркова

НОВИНИ

Източник: news7.bg


Всяко осмо дете по света се ражда
в условията на конфликти

Снимка: freeimages.com

От 2016 по-ниски данъци за
семействата с деца
По-ниски данъци ще имат семействата с
деца. С данъчните облекчения те ще
спестяват от 20 до 200 лв. Промяната
влиза в сила от следващата година, но
желаещите да се възползват от
данъчното облекчение трябва да
подадат заявление до Коледа.
Данъчната отстъпка е законова мярка,
която трябва да подкрепи семействата у
нас. Тя цели да стимулира раждаемостта
и да улесни финансово не само многодетните родители, но и тези, които имат
само едно дете.
Законът предвижда облагаемите доходи
на един родител да се намалят с 200
лева при едно дете, с 400 при 2 деца, с
600 при три или повече. За дете с над
50% инвалидност годишният доход за
облагане се намалява с 2000 лева.
Или при месечен доход от 1000 лева,
отстъпката за едно дете е 200.
Оставащите 800 се облагат с 10% данък
общ доход и родителят ще дължи 80
лева на държавата, а не 100.
Така при едно дете родителят спестява
20 лева от налози, при две 40, а при 3
или повече 60 лева. При децата с
увреждания спестените данъци ще
бъдат в размер на 200 лева.
От по-ниските данъци може да се
възползват и приемни родители, разведени, както и по-далечни роднини
като баби и лели, ако детето е настанено
за отглеждане при тях за повече от 6
месеца.

Повече от 16 милиона бебета са родени
в зони на конфликт през 2015 г. Това
прави 1 на всеки 8 новородени по целия
свят, сочат данни на УНИЦЕФ.
„На всеки 2 секунди едно новородено
бебе поема първите си глътки въздух в
разгара на конфликт – понякога при
ужасяващи обстоятелства и без достъп
до
медицинска
грижа“,
заяви
директорът на УНИЦЕФ Антъни Лейк.
„Твърде много деца започват живота си
при изключително тежки условия – от
военни конфликти, през природни
бедствия и крайна бедност, до болести и
недохранване. Може ли да съществува
по-лош старт на живота?“, добави той.
В раздираните от конфликти страни
като Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен,
Южен Судан и Централноафриканската
република – или по време на опасен път,
за да се спасят от сраженията –
новородените бебета и техните майки са
изправени пред огромни рискове.
Бременните жени са силно застрашени
да родят без да разполагат с достъп до
медицинска помощ и санитарнохигиенни условия. За техните деца е
много по-вероятно да починат, преди да
са навършили петия си рожден ден –
или ако оцелеят, те изпитват екстремни
нива на стрес, които могат да навредят
на дългосрочното им емоционално и
когнитивно развитие.
Освен военните конфликти – бедността,
климатичните промени и липсата на
справедливи шансове също правят
децата особено уязвими и са принудили
милиони от тях да поемат по опасен
път, далече от дома.
Още: ТУК
Източник: НМД
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Започна кампанията „Да запазим
достойнството и уникалността на
различието“
Сдружение „Дете
и
пространство“
стартира традиционната вече благотворителна Кампания „Да запазим
достойнството и уникалността на
различието“ 2016.
„Идеята за кампанията „Да запазим
достойнството и уникалността на
различието“ се появи, когато експерти
от сдружение „Дете и пространство“ се
включиха в работата на УНИЦЕФ и
други НПО в злополучния дом „Св.
Петка“ в Могилино и по-късно поеха
управлението на два от първите
центрове за настаняване от семеен тип в
Русе и в София, в които дойдоха деца и
младежи от Могилино“, разказва Весела
Банова, заместник-председател на УС
на Сдружението. „Казахме си, че бихме
искали да търсим финансова подкрепа,
за да осигурим достоен начин на живот
на тези деца и младежи, без обаче да се
основаваме на съжалението, което
техните снимки биха могли да
предизвикат. Стигнахме до идеята за
птиците, които също са различни, някои
са много редки и са защитени, но
техните изображения не предизвикват
съжаление, а по-скоро любопитство.
Така започнахме да издаваме всяка
година
календар
„Да
запазим
достойнството и уникалността на
различието“,
със
средствата
от
продажбите на който подкрепяме
различни дейности, разнообразяващи

живота на децата и младежите от
центровете за настаняване от семеен
тип.
Приходите от продажбата на Календар
2016 ще бъдат използвани за подкрепа
на деца с увреждания и проблеми в
развитието.
Заявете календари 2016 на телефон:
02/9584959
или
на
e-поща:
child.space@abv.bg
Цялата новина: ТУК
Източник: НМД
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Депутатите увеличиха прага за
получаване на семейни помощи
за отглеждане на деца
Депутатите
увеличиха
прага
за
получаване на семейни помощи за
отглеждане на деца от 350 лв. на 400 лв.
от 1 юли 2016 г. Това стана при
гласуването на второ четене на Закона
за държавния бюджет за 2016 г.
Според приетите текстове средномесечният доход на семейството по
Закона за семейни помощи за деца за
2016 г. е: 350 лв. от 1 януари и 400 лв.
от 1 юли.
Депутатите гласуваха и размерите на
месечните помощи за отглеждане на
дете за 2016 г. да е, както следва: за
семейство с едно дете – 37 лв.; за
семейство с две деца – 85 лв.; за
семейство с три деца – 130 лв., а за
четири деца – 140 лв., като за всяко
следващо дете в семейството помощта
за семейството расте с 20 лв.

Депутатите решиха още, размерът на
месечната помощ за отглеждане на
близнаци да е в размер на 75 лв.
Размерът на месечната помощ за
отглеждане на дете с трайно увреждане
ще е 100 лв. Без промяна остава и
размерът на еднократната помощ при
раждане на дете – за първо дете – 250
лв.; за второ– 600 лв., а за трето дете –
300 лв. Сумата, която ще получат
семействата за раждане на четвърто
дете е 200 лв.
Народният представител от ПГ на ПФ
Димитър Байрактаров заяви, че ако не
се запази старият праг от 350 лв.
доходен критерий за получаване на
семейна помощ за отглеждане на дете,
100 хил. деца ще бъдат лишени от
семейни помощи. „Не е нужно да
ощетяваме сто хиляди деца. Другият
вариант е техните родители да преминат
в сивата икономика, за да могат да
получават
тези
пари“.
Светлана
Ангелова обясни, че напротив с мярката
се разширява кръгът от семействата,
които получават помощи за деца, а не се
ограничава.
Източник: focus-news.net
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Благотворителна кампания във
Враца ще зарадва деца от
социално слаби семейства

За 13-та поредна година врачани
отвориха сърцата си и се включиха в
инициативата на „Дома на науката и
техниката”
–
Враца,
читалище
„Развитие”,
ПП
„Натура”
–
благотворителната
кампания
“Осиновете врачанско семейство”.
Целта на кампанията е да се върнат
усмивките и надеждите на деца от
социално слаби семейства в Община
Враца и да им бъде подарена една
приказна коледна нощ.
В рамките на кампанията могат да се
включат всички, желаещи да сбъднат
желанията на малчуганите на възраст от
2 до 7 години, от семейства в трудно
социално положение, за дрехи, обувки,
играчки, учебни помагала.
Тържеството по повод началото на
инициативата включваше музикална
програма от ОДЗ „Българче” във
фоайето на читалище „Развитие”,
където беше поставено и коледното
дърво с картички с желанията на децата
за подаръци от Дядо Коледа.
Официален гост беше кметът на
Община Враца Калин Каменов, който
първи си „осинови дете”. За пореден
път желаещите да дарят усмивка на
хлапетата
за
броени
минути
„осиновиха” всичките 81 деца.
За първа година се проведе конкурс за
есе на тема „Ако си дал”, който бе
спечелен от Ралица Петрова.
Подаръците ще бъдат събирани до 18
декември, така че преди Коледа всички
деца от благотворителната кампания да
получат усмивка, вяра в доброто и в
хората.
Даренията се приемат в „Дом на науката
и техниката”, а на всеки дарител се
издава свидетелство за дарение.
„Осиновяването” е символично. То е
израз на съпричастност и грижа,
милосърдие и гражданско отношение.
Източник: НМД



Родителите масово не обясняват
на децата как да се пазят от
сексуално насилие

Снимка: news.bg

Едно на всеки пет деца в Европа става
жертва на сексуално насилие. В над 80
на сто от случаите насилникът е близък
на детето - негов родител, учител,
близък. При 90 на сто от случаите за
сексуално насилие на дете обаче не се
подава никакъв сигнал и насилието
остава скрито. Тези данни представиха
на пресконференция от Института по
социални дейности и практики, които
обясниха, че данните са от 2012 г. и
говорят за картината в Европейския
съюз.
От института посочиха и други цифри,
които се отнасят за възможността на
родителите да говорят с децата си за
сексуалното насилие. Почти 62 на сто от
родителите в ЕС не са разговаряли с
детето си за това, че то може да стане
жертва от сексуално посегателство. Все
пак тези, които са го направили, са
предупредили детето си предимно за
насилие, което да дойде отвън, дали са
му съвети да не разговаря с непознати и
т.н., но не са засегнали и възможността
то да бъде наранено от негов близък.
„Родителите
алармират,
но
не
обясняват. Не дават на детето начини,
по които то само да може да се
предпази", е анализът на института
върху тези данни. Именно на базата на
тях от института са решили да помогнат
на родители у нас, които искат да

поговорят с детето си и да го
предпазят. За тази цел в Монтана и в
Шумен врати отварят детски центрове
за застъпничество и подкрепа, които
обаче ще работят не само на местно, но
и на национално ниво. Задачата на един
такъв център е да осигури пълноценна
подкрепа на децата жертви на насилие.
„Ще можем да кажем от какво има
нужда детето", заяви програмният
директор на Института по социални
дейности и практики Даринка Янкова.
Тя посочи още, че макар и само от един
месец работа, в центровете вече имат
пет случая.
Председателят на Управителния съвет
на института Нели Петрова обърна
внимание на подхода, който се използва
при разпита на деца, жертва на
сексуално насилие. Тя обясни, че често
у нас институциите не могат да
обединят работата си и започват
многократно и поотделно да разпитват
жертвата. „Тези разпити превръщат
повторно жертвата в жертва", изтъкна
Петрова. Тя дори посочи, че е
възможно страната ни да започне да
търпи санкции от Европа заради
отношението си и подхода в такива
случаи.
Източник: http://news.bg



Детско творчество за коледна
благотворителност
Наближава Коледа… Тази година
децата от Карин дом отново запретнаха
ръкави и много усърдно подреждаха,
лепиха, рисуваха с пръсти и четки.

Сътвориха прекрасни апликации и
рисунки, които превърнахме в картички,
носещи много коледно настроение.
Календарът за 2016 година е изработен
с рисунки на децата, които посещават
Карин дом.
Помогнаха им техни братя, сестри и
приятели.
Коледните картички и календарът на
Карин дом могат да бъдат прекрасен
жест на внимание към вашите приятели,
клиенти и бизнес партньори.
Събраните средства от кампанията ще
бъдат използвани за терапията на
децата!
За поръчки пишете на епоща: eleshteva@karindom.org или се
обадете на телефон +359 52 302 517
Източник: НМД

ограничаване на дете - затваряне за
определено време в санитарното
помещение, което нарушава правата им.
Служител в ЦНСТ еднократно e дал на
две от децата транквиланти, които не са
назначени от лекар. Допуснат е случай
на явно толериране на две от децата,
довел до сериозни конфликти с
останалите и провокирал прояви на
неприемливо поведение.
В ЦНСТ липсва утвърден график за
дежурствата.
Според
персонала
работните смени са по 24 часа, след
което има 48 часа почивка. Такъв режим
на работа е недопустим в подобен вид
социална услуга и не гарантира правата
и интересите на настанените деца.
Още: ТУК
Източник: ДАЗД


Проверка на ДАЗД установи
нарушения в столичен ЦНСТ
В центъра за настаняване от семеен тип
на Фондация „Смайл България“ в
столицата не е осигурена сигурна и
безопасна среда, организацията на
работа не гарантира качествена грижа за
настанените деца, установи проверка на
Държавната агенция за закрила на
детето.
В услугата, която функционира от м.
април 2015 г., са настанени 4 деца - две
двойки брат и сестра, преместени от
дом за деца, лишени от родителски
грижи и от приемно семейство. За нито
едно от тях на управителя на центъра не
са предоставени досиета от предишните
настанявания. В ЦНСТ за всяко дете е
оформено ново досие, но екипа в
социалната услуга не е изготвил
изискуемите документи – оценка на
потребностите и индивидуален план за
грижа. Към датата на проверката в
услугата няма назначен психолог.
Проверката установи, че в центъра се
използват недопустими методи на


Главният секретар на ДАЗД
награди победителите в
Националния шампионат за
деца, лишени от родителски
грижи

Главният секретар на Държавната
агенция за закрила на детето г-жа
Теодора Иванова връчи награди на
победителите
в
Националния
шампионат за деца, лишени от
родителски грижи.
Над 500 момчета и момичета от 30 дома
за деца, възпитателни училища-интернати и центрове за настаняване от
семеен тип се състезаваха в зала „Арена

Армеец“ в дисциплините лека атлетика,
бадмин-тон, тенис на маса, баскетбол –
3 на 3, таекуондо и мини футбол.
Сред
най-големите
атракции
на
шампионата бяха демонстрациите на
специални техники и силови удари по
динамометър в куадратлон таекуон-до и
на футбол 2 х 2. Купи и медали на
победителите
връчиха
и
зам.министърът на младежта и спорта Асен
Марков, председателят на БОК Стефка
Костадинова,
бившият
футболен
национал Тодор Янчев, спортни
журналисти и спонсори.
24-ото издание на турнира за деца в
риск се организира от Сдружение
„Българска спортна федерация за деца
лишени от родителски грижи” и
Фондация „София – Европейска
столица на спорта“, които за пореден
път доказаха, че спортът е способен да
възпитава и да изгражда младите хора,
като им помага да намерят по-добра
реализация в живота.

гаранции за защита на деца от
сексуално
насилие
и
сексуална
злоупотреба в кръга на доверие.
Докладът оценява съответствието на
правната рамка с изискванията на
Конвенцията в 26 страни, включително
и България, които към 31.01.2014 г. са
ратифицирали Конвенцията на Съвета
на Европа за закрила на деца срещу
сексуална експлоатация и сексуално
насилие
/Kонвенцията
Ланзароте/.
Областите на изследване са четири криминализиране
на
сексуалната
злоупотреба в кръга на доверие,
събиране на информация, най-добрият
интерес на детето в наказателното
производство;
и
корпоративна
отговорност.

Източник: ДАЗД

Деца даряват радост на деца за
Коледа


България с висока оценка в Първия
мониторингов доклад за правните
гаранции за защита на деца от
сексуално насилие и сексуална
злоупотреба в кръга на доверие
Комитетът Ланзароте прие Първия
мониторингов
доклад за
правните

Цялата новина: ТУК
Източник: ДАЗД



Децата от училище "Св. св. Кирил и
Методий "в с. Конуш продължиха
традицията си за благотворителност по
Коледа и тази година. Коледният им
кулинарен-базар върви под мотото „Аз
дарявам радост“.
С приготвени у дома вкусотии освен
децата, в кампанията за набиране на
средства за благотворителна кауза, се
включиха и учителите от школото.
Миналата година събраните средства са
поделени за купуване на най-необходимото

за малчовците от Дом майка и дете в
Хасково и операцията по присаждането на
стволово клетки на момиченце от град
Белово.

След като приключи тазгодишният
базар и се направи равносметка за
събраната сума, ще бъде решено и къде
ще е новата благодетелност на децата от
Конуш.
Всяка година те сами набелязват на кого да

дарят радост. Освен това участват в
превода на парите по банков път или
пък при пазаруването на продуктите за
благотворителната си акция. Освен това
ходят лично и при децата от домовете
без родители, за да прекарат поне
няколко празнични мига заедно, разказа
директорът на училището Марияна
Узунова.

Те бяха избрани чрез гласуване,
проведено в периода 4 - 17 декември
2015 г. по одобрена изборна листа.
Съгласно Правилника за структурата,
организацията
и
дейността
на
Националния съвет за закрила на
детето, всяка организация с право на
глас може да даде вота си най-много за
8 организации (в това число и за
собствената си кандидатура). За валидна
се счита всяка изборна листа, в която е
посочена поне една организация.
Мандатът на юридическите лица с
нестопанска
цел
в
състава
на
Националния съвет за закрила на детето
е две години – от 01.01.2016 г. до
01.01.2018 г.

М. Манолова,
http://www.haskovo.net/news/174575/Decadaryavat-radost-na-deca-za-Koleda


8 неправителствени организации избрани в Националния
съвет за закрила на детето към
ДАЗД
Осем неправителствени организации са
избрани за членове на Националния
съвет за закрила на детето към
Държавната агенция за закрила на
детето. В състава на консултативния
органи от 1 януари 2016 г. от квотата на
юридическите лица с нестопанска цел
влизат:
1. Национална мрежа за децата;
2. Фондация “Дете и пространство”;
3. Национална
асоциация
за
приемна грижа;
4. Фондация „Лумос”;
5. Сдружение“SOS Детски селища;
6. Национална
асоциация
на
ресурсните учители;
7. Фондация „Асоциация Анимус”;
8. Национален алианс за социална
отговорност.



ЗА СТИГМАТА, КОЯТО ПРЕЧИ НА
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА
ГРИЖАТА
Стигмата - още една чужда дума, която
се
налага
да
използваме
в
професионалния ни език. Стигмата е
дамга, с която дамгосваме „другия“.
Така този „друг“ се изобличава пред
общността и тя го отхвърля.
Стигмата пречи на индивидуализиране
на грижата, защото тя предполага да
трансформираш индивида в белег
„престъпник“, „домско дете“, „инвалид“
и да го сведеш до член на групата на
„престъпниците“, „домските деца“,
„инвалидите“.
Защо е приятно да стигматизираме?
Защото да назовем някого по горните
начини ни кара да се почувстваме повисоко в йерархията на общността.
Психоанализата,
която
изучава
несъзнаваните процеси,
формиращи
поведението ни, твърди, че имаме порив
да наричаме хората по горните начини,
когато те ни карат да се тревожим от
нещо свое, скрито в несъзнаваното.
Срещата ни с „домски деца“ може да ни
припомни нашата тревогата от това, че
не винаги сме приети;
„мръсната
циганка“ може да ни напомня за наши
мръсни помисли; в „невъзпитаните
деца“ и в „малолетните престъпници“
да виждаме собственото си желание да
рушим правила и да страха ни да не
бъдем
изключени
от
другите.
„Инвалидът“ ни напомня за болестите в
нас и за страховете от това да бъдем
уязвими.
В
резюме,
стигматизацията
ни
дистанцира
от
собствените
ни
недостатъци и страхове и ни помага да
се чувстваме по-здрави, приети и
уважавани от другите.
Същият процес, обаче, ни пречи да
приемем, а така и да интегрираме
клиентите си, които са представители на
групи, които най-често са

стигматизирани. Затова стигмата е тема
в обучението по социална работа.
Изключването на тези групи се изяснява
чрез т.нар. структурни проблеми на
обществата, т.е. на проблеми на
несправедливото разпределение на
власт и богатство в тях, а нагласите
стават
предмет
на
обсъждане,
осъзнаване и овладяване.
Предлагам следното упражнение за
осъзнаване на процеси, свързани със
стигматизацията:
1. Опитайте се да доловите порив да
използвате обидна дума, преди да я
произнесете.
2. Опитайте се да помислите за това
има ли нещо във вас, от което не се
гордеете и е свързано с желанието да
обидите.
3. Задайте си въпроса – наистина ли
това, от което не се гордея е толкова
страшно и неприемливо? Ако е така мога ли да го променя?
Тези три стъпки ще ви направят
себерефлексивни, ще опознаете себе си,
ще можете да приемете „другия“ и да
му помогнете да се превърне в индивид.
Това е един път към индивидуализиране
на грижата. Това не само е
професионално
задължение
в
социалната работа, но и добра практика
за всеки, който иска да се разбира подобре като професионалист и като
човек. По този начин, интегрирайки в
себе
си
някои нежелани
свои
характеристики, ще помагаме на хората,
които имат нужда от нас, да бъдат
приемани от другите.
Когато чуете други да използвата
обидни думи, гледайте на тях като на
хора, които не искат да направят
слабостите си съзнавани. Това означава
само, че за тях този процес е твърде
болезнен.
Д-р Галина Маркова

ОТ ПРАКТИКАТА
Какво ни казват методиките за
работа по случай и как ги
прилагаме на практика?
Валентина Симеонова

Казус: Надя (17 г) е прекарала поголямата част от живота си извън
семейната среда. Изведена е от
семейството
в
предпубертетна
възраст заедно с по-голямата си
сестра Мирослава след устен сигнал за
неглижиране. Майката на Надя живее
в чужбина, а бащата е неизвестен.
Надя има трима братя, с които не е
близка. За Надя е полагала грижи
нейната баба. Надя и сестра й са
настанени в ДДЛРГ в различни градове,
но около година по-късно Надя се
присъединява към по-голямата си
сестра. Надя има психично заболяване гранично личностово разстройство, в
което
водещ
симптом
е
самонараняването. Тази диагноза е
съпътствана от какофагия или
поглъщане на негодни за ядене
предмети. Момичето дъвче стъкло и
няколко пъти реже ръцете си. От
написаните доклади по случая не ставя
ясно кога Надя е отключила тези
заболявания. Надя е консултирана с
психолог и специален педагог, което
намалява честотата и остротата на

симптомите. Когато Надя е на 16 г,
поради пожар в ДДЛРГ, където тя
живее със сестра си, двете момичета
са преместени в друг град. След като
прекарват около година на новото
място, Надя и Мирослава са настанени
в резидентни услуги в града, от който
идват. Надя е настанена в ЦНСТ, а
Мирослава - в Наблюдавано жилище.
По данни от екипа, заботил с Надя,
става ясно, че тя участва в
сводничество
и
продажба
на
наркотици. Надя често отсъства
нощем и пътува до града, където е
живяла доскоро. В разговорите със
социалния
работник
Надя
е
категорична, че иска да контактува с
приятелите си и да посещава баба си в
съседно село, защото е силно
привързана към нея. На екипна среща
между представители на услугата и
ОЗД, ОЗД отказват да съдействат за
контакт между Надя и баба й с
аргумента, че непълнолетната Надя
няма право да напуска града на
резидентната услуга, а бабата на Надя
няма собствено жилище, в което да я
приеме (тя живее при една от
дъщерите си). В крайна сметка между
ЦНСТ
и
ОЗД
е
постигнато
споразумение бабата да дойде лично до
ОЗД, за да попълни съответните
заявления. По преценка на екипа на
ЦНСТ това е неизпълнимо условие,
защото възрастната жена няма
нужните средства и умения за такава
стъпка. Предложените от ОЗД
психологически
консултации
са
възприети
от
момичето
като
наказание и тя отказва да ги посещава.
Надя продължава да отсъства от
ЦНСТ.
/Случаят е изпратен от г-н Даниел
Лазаров, социален работник/
==============================
Методиките, свързани с управление на
случай за закрила на дете в риск от ОЗД
и с предоставяне на различни услуги в

подкрепа на децата и техните семейства,
съдържат подробно описание на
основните стандарти, чрез които се
гарантира ефективността на работата по
закрила на детето и създаването на
среда и възможности за неговото
развитие.
От професионалната подготвеност и
умения на социалните работници от
ОЗД и на екипите, работещи в услугите,
да прилагат на практика описаните в
методиките стандарти, от тяхната лична
мотивация и умения за сътрудничество
и работа в екип, зависят до голяма
степен резултатите, които ще се
постигат в работата с детето.
За всяко дете, регистрирано в системата
за закрила като дете в риск, се определя
водещ случая социален работник от
ОЗД и ключов социален работник на
ниво ЦНСТ. Това предполага, че тези
хора работят заедно, т.е. съгласуват
действията си и използват всички
ресурси, за да осигурят възможности за
развитие и среда, в която детето да се
чувства сигурно и защитено.
Ролята на водещия случая социален
работник и ключовия работник на ниво
ЦНСТ е много важна и защото те
организират
подготовката
и
изпълнението на Плана за действие и
Плана за грижа. Това са документи,
които се превръщат в основен
инструмент
за
организиране
на
дейността на всички сфери на живот и
развитие на детето. Ефективността в
работата
по
случая
завис
от
отношението към създаването и
прилагането на тези документи: от това
дали са привлечени всички необходими
специалисти в оценката на детето, дали
целите
са
добре
обмислени,
реалистични и отразяват спецификата
на конкретния случай и дали мерките и
дейностите водят до постигане на
резултати за детето. От умението на
тези социални работници да търсят
експертизата и привличат в работата

различни специалисти зависи до каква
степен ще се прилагат ефективно
мерките, заложени в плановете. От
техните професионални умения да
включват детето, да го чуват и разбират
посланията му зависи колко адекватни
на потребностите му ще бъдат техните
действия и дали те няма да предизвикат
регрес вместо прогрес в емоционалното
състояние и развитие на детето.
Водещият случая социален работник от
ОЗД
осъществява
постоянно
наблюдение върху прилагането на
мерките за закрила на детето, включени
в Плана за действие и събира
мултидисциплинарния екип винаги,
когато има рискове за детето и
потребност от промяна в плана. С
настаняването в резидентна услуга
отговорностите на водещия случая
социален работник не приключват. Той
поддържа интензивен контакт с екипите
на услугите, които работят с детето,
съдейства им да осъществяват попълноценно взаимодействие помежду
си;
наблюдава
изпълнението
на
плановете за грижа и прави всичко
възможно те да водят до изпълнение на
целите, заложени в Плана за действие.
Основната цел на ЦНСТ, отразена в
методиката за услугата, е в центъра да
се създава среда, близка до семейната,
при
която
децата
получават
необходимата им индивидуализирана
грижа и подкрепа за личностно
съзряване и изграждане на умения за
самостоятелен и независим живот. Т.е.
това не е просто място за живеене, а
услуга, в която професионалистите имат
умения за общуване с децата; разбират
ги, знаят с какво и как да ги подкрепят,
за да създадат свой личен проект и да го
следват. Водеща е ролята на ключовия
социален работник, който изгражда
връзката на доверие и прави всичко
възможно детето да се чувства сигурно
и защитено, организира работата по
осъществяване на специализираната
оценка на детето и Плана за грижа,

търси
съдействието
на
всички
необходими специалисти и организира
целия ресурс в подкрепа на детето. От
неговата диалогичност и уменията му да
работи в екип зависи какви ще бъдат
резултатите за детето.
Описаният по-горе случай провокира
задаването на въпроси, свързани с
прилагането на практика на описаните в
методиките стандарти – как е направена
оценката на Надя, какви специалисти са
включени
в
процеса,
каква
е
дългосрочната цел в плана за действие и
какво е направено за нейното
изпълнение, правена ли е оценка на
изпълнението на плана и дали са
правени корекции в зависимост от
новите потребности на момичето. Дали
активната работа на водещия случая
социален работник и другите членове на
мултидисциплинарния екип, ангажиран
със
случая,
не
приключва
с
настаняването на момичето в ЦНСТ;
как си партнират с екипа на услугата и
как съдействат за достъп и включване
на момичето и в други услуги за
подкрепа и развитие; как включват
Надя, която е на 17г., в процеса на
вземане на решения и дали се
съобразяват с нейните желания и
изразени потребности.
В отговора на тези въпроси се крият
както
допуснатите
грешки
в
планирането и подходите в работата,
така и възможните решения, които ще
направят работата по случая поуспешна.
Какви
пътища
има
пред
специалистите, работещи по този
случай?
Първото важно условие е специалистите
да изградят връзка на доверие и екипно
взаимодействие. Всеки има своята роля
в работата си по случая, но е
необходимо да се осъзнае каква е ролята
и на другия, какви са неговите ресурси и
възможности и как да се допълват и

сътрудничат, вместо да се прехвърля
отговорността и да се търси вина.
Необходимо е ключовият работник от
ЦНСТ,
който
има
ежедневни
наблюдения над момичето, да бъде
активната фигура в процеса на търсене
на решения на проблемите, които я
поставят в много рискова среда.
Центърът има задължението да направи
всичко възможно, в т.ч. да потърси
допълнителни ресурси, за да се оказва
съдействие на децата да посещават свои
близки, роднини, приятели, съученици и
съседи. Посещенията се разрешават от
екипа
на
ЦНСТ,
като
при
необходимост, детето може да бъде
придружено от член на персонала.
Задачата на екипа на центъра и в
частност на ключовия работник в този
случай е не само да потърсят ресурс за
осъществяване на по-чести контакти на
момичето с нейната баба, а и да
осигурят безопасността на момичето. В
този процес на оценка на рисковете той
трябва да търси съдействието на екипа
от услугата и на външни специалисти,
които да му помогнат в намирането на
решения. Това ще му помогне в
работата с ОЗД и ще го постави в ролята
на професионалист, който не само
сигнализира за проблеми, свързани с
Надя, но и предлага за обсъждане идеи
за решения.
Важно е да се направи среща на
мултидисциплинарния екип, на която е
добре психологът и психиатърът, които
работят с момичето, да направят доклад
за състоянието й и да участват в
обсъждането на бъдещите действия.
Това ще намали страховете на
социалните работници и ще ги направи
по-сигурни в търсенето на възможности
за удовлетворяване на потребностите на
Надя от по-чести контакти с баба си и
други близки. Такава среща ще помогне
и за оценка на необходимостта от
работа с момичето и на други
специалисти: например такива, които
биха консултирали как да се работи с

рисковото поведение или нейното
включване и в съпътстващи услуги.
Ключовият социален работник е
необходимо да подготви предварително
момичето за провеждането на среща с
водещия случая социален работник и
другите членове на екипа от услугата,
на която да се обсъдят с нея по
подходящ
начин
резултатите
от
проведената със специалистите среща и
идеите за това как могат нейните
желания
и
потребности
да
се
удовлетворяват и как тя активно да
участва. Това ще помогне да се
преодолее голямото недоверие, което
Надя
изпитва
към
социалните
работници. Обсъждането с нея на
всички важни решения, съобразяването
и вслушването в нейните идеи ще
помогне тя да се почувства значима и да
приема предложените мерки, което ще
води и към по-добри резултати в
работата. Вслушването в идеите на
Надя, разбира се, не означава работа
под диктата на капризите й, а разбиране
на потребностите в съответствие с
възрастта й.
Важно е след тази среща да се направи
анализ на работата по случая до
момента – какво е планирано досега,
какво се изпълнило, какво се е
променило и какви са постигнатите
резултати. Този анализ трябва да бъде
съвместен – между екипите на ОЗД и
ЦНСТ, като водеща роля в процеса
отново би трябвало да има ключовият
социален работник от услугата, който да
съгласува предварителните идеи в
анализа с водещия случая социален
работник от ОЗД. Анализът трябва да се
разгледа на екипна среща между двата
екипа и да се направят промени в Плана
за действие, които да включват мерки,
адекватни на новите потребности на
Надя. Те неминуемо ще засегнат нейния
житейски проект в по-дългосрочна
перспектива и след напускане на ЦНСТ
– тя е на 17г. Един от стандартите,
отразен в методиката на ЦНСТ, е да се

подготвят
порасналите
деца
за
самостоятелен и независим живот, като
се
осъществи
пълноценното
им
отделяне от ЦНСТ и включване в
живота на общността. На дневен ред
пред екипа на ЦНСТ е как това да се
случи и какви мерки спешно да се
предприемат. Всичко това може да
стане само с активното участие на
седемнадесетгодишното момиче.

Какво казва законът?
Елена Фурнаджиева1
В случая на Надя има юридическо
измерение на грижата, защото става
дума за дете в риск от въвличане в
сводничеството
и
продажба
на
наркотици. Ето защо следва да бъде
уведомена прокуратурата, тъй като в чл.
205
от
Наказателно-процесуалния
кодекс е предвидено задължение на
гражданите и длъжностните лица за
уведомяване на органа на досъдебното
производство,
когато
узнаят
за
извършено престъпление от общ
характер (каквито са сводничеството и
продажбата
на
наркотици).
Прокуратурата ще извърши проверка,
още повече че в нейните рамки е
създадена специализирана прокурорска
мрежа за работа по случаи с деца жертви
или
извършители
на
престъпления.
Ако
са
налице
достатъчно данни за образуване на
досъдебно производство, т. е. може да
се направи основателно предположение,
че
е
извършено
престъпление,
прокурорът ще образува досъдебно
производство. Но това би могло да
доведе до утежняване на положението
1

Елена Фурнаджиева е специалист в дирекция
„Съвет по законодателство“ на Министерство на
правосъдието

на Надя, тъй като тя се явява и
непълнолетен извършител. От друга
страна обаче, сезирането на прокуратурата е възможност да бъдат предприети
действия да бъде преустановено
участието на Надя в престъпни
дейности.


НАШАТА РАБОТА
Работа по случай - "made in BG"
Борислава Мечева

Институционалният модел от близкото
ни минало се базира на принципа "едно
решение за всички" без оглед на
индивидуалността
("one-size-fits-all").
Той
има
следните
отличителни
характеристики:
деперсонализация,
ригидност на процедурите, уеднаквено
третиране и изолираност от обществото.
Той не е ориентиран към развитие,
нанася вреда върху развитието и
възпроизвежда култура на злоупотреба
с личността.
Опитите на България да хуманизира
системата от грижи за деца в
последните две десетилетия доведе до
разработването и въвеждането на мерки
за закрила, основани само теоретично
на био-психо-социалния модел. Този
модел се отличава с индивидуализация
на грижата, гъвкавост на мерките и

процедурите
според
конкретната
ситуация, и укрепване на връзките със
средата. Защо той е приложен само на
теория?
Несъвършенствата
на
съвременните мерки, процедури и
методики станаха твърде видими,
защото базисните институционални
нагласи все още са същите - както у
практиците, така и у обучаващите ги,
законодателните органи цялата система
от грижи.
Преминаването към индивидуализация
на грижата е труден процес – и изисква
промяна на практиките и промяна на
нагласите. В общества, където се
прилага био-психо-социалния модел,
има
споделено
разбиране,
че
социалните услуги невинаги пасват
точно
на
конкретната
ситуация,
личностни особености, потребности и
ключов потенциал на всеки човек. Там
подходът към индивида разширява
търсенето и прилагането на помощ по
индивидуално адаптиран начин, което в
практиката е известно като водене на
случай (т.нар. „case management“). При
воденето на случай услугата, начинът на
предоставянето
и съпътстващите
дейности не са нещо статично и
зададено според един предварителен
универсален модел, а са въпрос на
индивидуално съобразен подбор.
Воденето на случай или още работата
по случай е практически метод. Това е
процес на сътрудничество между
водещия на случая, клиента на услугата
и останалите участници в процеса на
грижа. При този метод те заедно
преценяват,
планират,
прилагат,
координират, мониторират и оценяват
интервенции и услуги, които целят да
посрещнат индивидуалните нужди на
клиента. Изключително важно условие
са постоянната комуникация между
всички участници и то на наличните
ресурси. В случаите на работа с деца
практиката на водене на случай е
особено ориентирана отвъд посрещането на нуждите и към осигуряване

на развитието на потенциала на детето.
Накратко, воденето на случай е метод в
социалната работа за предоставяне на
услуги по
ангажиран, индивидуализиран и координиран начин.
Отношенията
клиент
–
професионалист като инструмент на
развитие
Основен инструмент за напредък е
отношението между клиента и водещия
случая. Това отношение трябва да
стимулира развитие, автономност и
връзка с общността. Последното
означава промяна на връзките на
индивида с неговото обкръжение и
следователно превръща клиента от
пасивен потребител в активен участник
в планирането и получаването на
грижата. Това е особено важно при
работата с деца, където подкрепата за
тях задължително минава през подкрепа
за най-близките им.
Между водещия на случай и неговия
клиент (заедно с близките, ако това е
дете) има базисно отношение на
партньорство. Това означава, че
водещият на случай координира
усилията на мултидисциплинарен екип
съобразно индивидуалния контекст на
своя клиент (здравен, образователен
статус,
рискове,
социалноикономическа
ситуация,
семейни
отношения и т.н.) и силните му страни
(например таланти, предишен опит и
т.н.). За да е възможен този модел на
работа е необходима култура на
постоянна комуникация и споделяне на
информация
между
участниците,
гъвкава промяна в плана за грижа,
постоянно съгласуване и вземане на
решение заедно с клиента. По този
начин воденето на случай става процес,
ориентиран не толкова към постигане
на предварително заложените цели,
които може да се преосмислят в хода на
работата, колкото процес, ориентиран
към създаването и укрепването на

връзки с общността,
израстването на клиента.

важни

за

Воденето на случай в българския
контекст: водещ на случай и ключов
социален работник
Адаптираният модел на водене на
случай в българските условия е отразен
в държавните методиките2 за новите
социални услуги в общността, напр.
ЦНСТ. В него се предвиждат 2 основни
роли, освен тази на клиента: на водещия
на случай, който винаги е социален
работник от ОЗД и на ключовия
социален работник, който е специалист
от услугата, към която е насочено
детето. Те разработват 2 плана, т.нар.
план за действие и план за грижа.
Планът за действие се разработва от
водещия на случая (социален работник
от ОЗД), а планът за грижа се
разработва от ключовия социален
работник и е част от плана за действие.
Ролята на водещия на случай в
българския вариант на модела е
следната: това е човекът, който взема
решение за предприемане на мярка по
закрила, избира услугата, към която да
насочи
детето,
проследява
изпълнението на мярката за закрила
чрез т. нар. периодични "прегледи" по
случая, изработва план за действие,
проследява изпълнението му и води
администрацията на случая. В този
смисъл планът за действие не е
индивидуализиран, той е еднакъв за
много деца, тъй като той предвижда
предприемането на една или няколко от
краен брой мерки, определени в
законодателството.
Ролята на ключовия социален работник
е описана подробно в методиката за
ЦНСТ и някои основни точки са
цитирани по-долу:
2

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ЦЕНТЪР ЗА
НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА на
Държавната Агенция за Закрила на Детето

1. Работата по случай се организира от
ключовия социален работник на детето
в ЦНСТ;
2. Ключовият социален работник
инициира сформирането на мултидисциплинарен екип по конкретния
случай;
3. До 6 – 8 седмици от настаняването на
детето ключовият социален работник
координира
изготвянето
на
специализирана оценка;
4. На базата на специализираната
оценка ключовият социален работник
организира разработването на план за
грижи на детето;
В методиката ясно се казва, че
"Ключовият
социален
работник
ръководи процеса по договаряне на
ангажиментите, изясняване на ролите
и задачите на отделните специалисти,
членовете на екипа и детето по
изпълнението на плана за грижи и
координира
неговото
изпълнение;
Оказва подкрепа на детето в областта
на преоткриването и развиването на
неговите способности с оглед на
успешното му социално включване и
придобиване
на
умения
за
самостоятелен живот; Следи за
създаването на места и форми на
работа, които позволяват детето да
бъде слушано и чуто".
От написаното по-горе личи, че
ключовият социален работник
е
човекът, който е в партньорско
отношение с детето, осигурява процеса
на
постоянна
комуникация
с
мултидисциплинарния
екип
и
ориентира процеса на грижа към
укрепване на връзките с общността.
Той мисли и обсъжда с детето всички
негоси
стъпки,
за
да
открие
индивидуализираните "места и форми
на работа". Крайната цел на всичко това
е участието на детето, за да може то да
има авторство върху процеса и да
развие отговорност за собствения си
живот. В известен смисъл ролята на
ключовия социален работник в голяма

степен съвпада с тази на водещ на
случая, но всъщност е най-пряко
свързаната с конкретното дете. В какво
се изразяват затрудненията?
Водещият на случая (ОЗД) действа не
индивидуализирано, в рамките на
административните мерки за закрила и
почти винаги насочва към услуга, с
което прехвърля ролята на "водещ" на
ключовия социален работник. В същото
време обаче често отказва да му
делегира отговорността за вземането на
решения. Същевременно, ролята на
ключовия
социален
работник
е
ограничена времево в рамките на
ползването на услугата. В тази
ситуация, водещият на случая от ОЗД
взема неинтегрирани решения за
развитието на клиента, защото е само в
административно отношение с клиента
и не познава спецификата на неговото
ежедневно функциониране. Той базира
решенията си на информация и
евентуално съвет от ключовия социален
работник.
За да дадем пример за различен тип
водене на случай, избрахме 2 винетки,
които ги илюстрират.Първият от
случаите показва парцелирано вземане
на решения, което не е ориентирано към
процеса,
а
към
постигане
на
краткосрочни цели по предоставяне на
закрила. Резултатът е разделяне на
семейството, въпреки че всички
основни елементи на методиката са
налице:
водещ
на
случай,
мултидисциплинарен екип, ключов
социален работник, план за действие,
план за грижа. Случай 2 представя
цялостен и интегриран подход на
водене на случай. Той е от годините
преди да имаме нормативна уредба за
предоставяне на услуги в общността, но
илюстрира разбиране на същността на
модела.
Случай 1.
През 2013 г. Аля е на 10 г. Тя има брат
на 2 г. В семейството има домашно
насилие години наред. Преди година

майката се осмелява да напусне бащата,
упражняващ насилие, и заедно с двете
си деца е настанена в кризисен център.
Местно
НПО,
в
което
има
мултидисциплинарен
екип,
оказва
юридическа, психологическа и социална
помощ
на
семейството.
Ключов
работник от това НПО координира
работата с Аля и тя прави значим
напредък в училище, в извънкласните
занимания
и
в
приятелските
взаимоотношения. Детето е подкрепено
заедно със семейството си (майка и
брат). Майката започва работа като
шивачка, живеят на квартира при
близки срещу символичен наем, което е
предпоставка
за
укрепване
на
отношенията на семейството с тяхното
обкръжение, ако продължат да бъдат
подкрепяни в тази насока. Аля посещава
редовно училище, а брат й – детска
градина. Водещият на случая социален
работник от ОЗД установява, че
ситуацията на децата е значително
подобрена. При проследяване няколко
месеца по-късно обаче, се установява,
че
момичето
е
във
влошено
здравословно
състояние,
прекарва
много време в изолация, отсъства често
от училище и е с видимо занемарен вид.
Майката е загубила работата си. При
разговор с нея става ясно, че наскоро е
диагностицирана с рак. Водещият на
случая социален работник от ОЗД
предприема мярка по закрила настаняване на голямото дете в ЦНСТ.
В документацията на Аля липсва
информация за мярката по закрила,
предприета спрямо брат й. Година покъсно Аля все още е ЦНСТ, намиращо
се в село близо до областния град,
където
преди
това
е
живяла.
Заболяването на майката е в ремисия, тя
се е преместила в София, защото там е
намерила работа, а семейството е
разделено.

Случай 2.
Милена на 15 г. живее в ДДЛРГ. В дома
работи група доброволци от НПО. Един
от доброволците, който се свързва с
Милена, разбира, че тя рисува и
всъщност е много талантлива. Той
разговаря с нея, разбира повече за тази
нейна силна страна и за желанието й да
се развива в областта на приложните
изкуства. Заедно правят план за нейното
развитие, включващ и необходим
бюджет за осъществяването му. С
помощта на ресурси от НПО-то и
допълнително фондонабиране, връзка с
учители и логистична подкрепа при
кандидатстването, Милена успява да
посещава уроци, да се подготви за
приемни изпити и да бъде приета в
Художествената
академия.
Впоследствие, с подкрепата на същото
НПО по време на образованието си, тя
завършва Академията в желана от нея
специалност.



НА ФОКУС
Работа в режим на спешност
Д-р Калина Йорданова

В център за настаняване от семеен
тип живеят девет деца и младежи.
Екипът
изпитва
затруднения
в
справянето със случаи на проституция,
бягства от училище, нощни отсъствия
от центъра, употреба на наркотици и
хронични заболявания. Специалистите
споделят, че се чувстват безпомощни и
уморени. В. на 15 години периодично
изчезва за няколко дни, изправяйки
директора, социалния работник и
ментора си пред необходимостта
често да търсят съдействието на
полицията. Отсъствията на В. от
училище ангажират вниманието на
екипа
в
посока
превенция
на
отпадането
от
училище,
а
спорадичните й епилептични припадъци
налагат
спешното
търсене
на
медицинска намеса. Изглежда, че В.
оставя нащрек всички служители в
ЦНСТ,
които
са
на
смяна.
Същевременно сестрите А. и Л.,
съответно на 11 и 13 години, които
никога на са „създавали проблем”,

отскоро закъсняват след училище,
носят провокативно облекло и грим и
оставят по 100 лева на съхранение у
ментора си с обяснението, че са
получили „подарък от роднини”. В деня
преди груповото споделяне екипът е
бил уведомен, че при тях ще бъде
настанено ново дете с увреждане и
всички са разтревожени за неговото
посрещане. Кой е ключовият социален
работник на В. и защо този въпрос е
важен? Внезапна ли е появата на
проблем при сестрите А. и Л. и какво
може да попречи сигналите за проблем
да бъдат забелязани по-рано? Какво се
случва с фокуса на вниманието на целия
екип при пристигането на вестта за
новото настаняване?
Използвайки горната винетка за
илюстрация на функционирането на
част от екипите в услуги за деца, този
текст се опитва да погледне на
ситуацията през очите на служителите и
да изследва несъзнаваните процеси,
които спъват тяхната работата.
Нашите наблюдения показват, че
трудностите в работата с деца,
настанени в центрове от семеен тип,
обикновено водят до кризисен режим на
функциониране на услугата. Това
означава, че фокусът на работата се
измества върху овладяването на децата,
а вниманието на целия екип се насочва
към детето, което демонстрира найостър
проблем.
Овладяването
е
практикувано както в смисъла на
директна медицинска намеса, така и
като опит децата да бъдат максимално
задържани на територията на услугата,

за да могат екипите да се предпазят от
рисковете, произтичащи от общуването
на детето със средата извън ЦНСТ.
Подобно кризисно справяне рядко
предполага пространство за мислене и
индивидуална връзка с детето, а поскоро ползва действие и има групов
характер. С други думи, фокусирайки се
върху работата по актуалната криза,
екипите
„изпускат”
работата
по
превенцията на следваща криза и по
изграждането на връзка на конкретен
специалист с конкретно дете. Видимият
резултат от кризисния режим на
функциониране е ангажираността на
специалистите с много и различни
случаи, в зависимост от това кой
изисква по-спешни мерки и за сметка на
подхващането,
проследяването
и
довеждането до край на всеки
конкретен случай.
Колко възможно е отместването от
такъв режим на работа и защо той е
толкова устойчив? От психологическа
гледна точка можем да мислим за
начина,
по
който
един
екип
функционира, като за общо групово
допускане, т.е. за наличието на общи за
целия екип страхове, емоции и
представи. Нашите наблюдения в
центрове от семеен тип показват, че
валидно за повечето специалисти
допускане е, че настанените деца имат
на първо място потребност от битово
обгрижване (храна и облекло) и от
медицинска грижа. На следващо място
липсата на споделено разбиране за
важността и смисъла на позициите
„водещ на случай” и „ключов социален
работник”,
както
многото
документация, която служителите имат
задължението да изготвят, силно
формализира контакта с децата и пречи
на изграждането на персонални връзки
между грижещ се и настанено дете.

Най-често водещият на случая е
представител на Отдел за закрила на
детето,
което
формално
снема
инициативата и отговорността от
служител в услугата, който би могъл да
бъде в позиция на значим възрастен за
детето от мястото на негов ключов
социален работник. Нерядко тези двама
специалисти
са
в
режим
на
съревнование, вместо на сътрудничество. И накрая: институционалната
представа за децата в услугите, а
именно за деца, които така или иначе са
по-малко
или
повече
провалени
личности
без
бъдеще,
изгражда
сериозна бариера пред свързването с
тях, защото обезсмисля усилията по
такова
свързване:
то
изглежда
предварително обречено на неуспех.
Ако тези наблюдения са верни за голяма
част от екипите, работещи в услуги от
семеен тип, то можем да мислим за
групово допускане в екипите, базирано
на съпротива пред емоционалното
свързване и акцент върху битовомедицинската грижа за настанените
деца. Ето защо сигналите, които децата
ежедневно дават през поведението и
заболяванията си могат да останат
незабелязани или неглижирани, докато
не се появи драстичен поведенчески или
здравен проблем, който да наложи
овладяването на детето в кризисна
интервенция.
В
същото
време
„научаването” от страна на детето, че
провокативното поведение е това, което
носи внимание, ескалира кризите,
защото само така децата си осигуряват
връзка с персонала и преживяване за
значимост.
В
крайна
сметка
служителите се озовават в позиция на
колективна безпомощност, вместо на
индивидуална инициатива. Използвайки
пример от практиката, изпратен от
социален работник в център за

настаняване
от
семеен
тип,
и
основавайки се на допускането, че
режимът на спешност има алтернативи,
настоящият брой на нашия бюлетин
предлага
идеи
и
практики
за
индивидуализиране на подхода в
работата с деца.


25 години SOS детски селища в
България

SOS жилището и преместването му в
младежки дом в друго населено място е
начин да бъдат изготвени точки, по
които детето и ръководителят на
младежкия дом заедно да се съгласят.
Този договор набелязва задълженията и
отговорностите на двете страни и може
да послужи за изработването на план за
интеграция: какво се очаква от всеки
младеж, в какъв срок, с какви резултати.
Обсъждането на договора има и
развитийна
стойност,
защото
структурира и избистря плановете на
младежите
след
напускането
на
резидентната услуга.
Професионална и социална подготовка
минимум 2 години преди напускане на
SOS селището

На 01/12/2015 се проведе конференция
на тема „25 години ДА на щастливото
детство” по повод 25-тата годишнина на
SOS детски селища в България.
Конференцията беше разделена на
представяне на практики и работа в
малки групи по 4 теми: превенция на
изоставянето, алтернативна грижа за
деца, подкрепа на младежите след
напускане на услугата и детски права.
И така: как можем да подпомогнем
включването на едно дете в общността
след напускането на резидентната
грижа? Въпреки трудностите, които
всички специалисти срещат в работата
по интеграцията на деца от услуги, има
някои насоки, които могат да
подпомогнат подготовката за напускане
на услугата.

Работата по напускането на SOS
селището е свързана с професионална
подготовка на децата. Поне 2 години
преди извеждането от услугата и
началото на живота в младежкото
жилище, всяко дете трябва да усвои
умения за писане на автобиография,
езиково изразяване, планиране на
месечните си финанси, пазаруване,
приготвяне на храна и включване в
летни стажове според трудовото
законодателство за непълнолетни.
Групови занимания в услугите
Структурирането и осмислянето на
ежедневието на едно дете трябва да
бъдат подпомогнати от възрастен. Ето
защо добра практика са груповите
дейности в услугите: заедно почистване
и подреждане на жилището, обща
седмична дискусия на събитията и
проблемите в жилището, учебни и
извънкласни групови занимания в
присъствието на възрастен.

Индивидуален договор с всяко дете

Максимално време на престой
младежкия дом от 3 години

в

SOS практиката на индивидуален
договор с всяко дете преди напускане на

Определянето на максимален период на
престой на младежите от 3 години в

младежкия дом е времева рамка, която
помага за тяхното автономизиране.
Работата по раздялата след края на този
период има мобилизиращ характер
както за младежите, така и за персонала,
които знаят, че разполагат с определено
време за подготовка на интеграцията.
Основните
предизвикателства
в
подкрепата
на
младежите
след
напускане на услугите са справянето с
младежкото девиантно поведение, което
може да бъде подсилено от кризите на
юношеството и смяната на средата,
дискриминацията
на
различните
младежи от техните връстници, ранните
бракове и бременности, както и
мобилизацията на мултидисциплинарните екипи за работа по конкретен
случай.


ДОБРА ПРАКТИКА
Индивидуализиране на грижата
Александрина Димитрова3

Институционалната грижа представлява
злоупотреба с човешкото достойнство и
3
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директор на Фондация „Сийдър”.

основните
права.
Реформата
за
деинституционализация в България найпосле осигурява на институционализираните деца надежда, че ще станат
видими, интегрирани и ценени членове
на техните общности. Въпреки че в
идеалния случай всички деца и
младежи,
които
излизат
от
институциите, биха отишли в семейна
среда, това не е първоначалната
реалност за повечето от тях. Те намират
своето място в резидентни услуги в
общността – предимно Центрове за
настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и
Защитени жилища (ЗЖ). Това са
местата, където за първи път са
въведени в живота на общността. Наша
отговорност е да се уверим, че услугите,
които получават, са с възможно найвисоко
качество,
отговарящо
на
индивидуалните им нужди.
Опитът на фондация „Сийдър” в
управлението на резидентни услуги в
общността датира от 2010 г. насам. През
2010 г. фондацията закрива Дома за
деца с умствена изостаналост в с. Горна
Козница и създава 4 ЦНСТ „Сияние” в
гр. Кюстендил, където по настоящем
живеят 23 деца и младежи с увреждания
от Дома. От 2015 г. фондацията
управлява и 3 ЦНСТ и 1 ЗЖ в гр.
Казанлък за общо 42 деца и младежи с и
без увреждания, като активно участва в
процеса по изграждане на услугите,
преместването на децата и младежите от
институциите, тяхната адаптация и
развитие. На база на натрупания опит
„Сийдър” определя индивидуализирането на грижата като ключов
приоритет в такъв тип услуга, който
минимизира риска от дублиране на
институционалния модел на грижа. За
постигането на този приоритет са
необходими
няколко
основни
предпоставки:
1. Опознаване на детето/
младежа и събиране на
данни за него/нея още
преди преместването от

институцията
услуга.

в

новата

Преди преместването на детето/младежа
от институцията е необходимо да се
осъществят опознавателни срещи между
него и екипа на новата услуга. На тези
срещи чрез запознаване с оценката на
детето/младежа, наблюдение, разговори
и провеждане на различни дейности,
екипът
събира
информация
за
способностите,
предпочитанията
и
развитието на детето/младежа. Тази
информация невинаги е пълна, но е
изключително ценна, тъй като служи за
основа за създаването на първоначална
оценка веднага след преместването по
следните (примерни) критерии: умения
за независим живот, подвижност и
времево-пространствена координация,
език и комуникация, социално и
емоционално
развитие,
поведение,
височина и тегло4.
2. Определяне на водещ на
случай за всяко дете и
младеж в новата услуга и
създаване на първоначална оценка на развитието
на клиента.
Първоначалната
оценка
след
преместването се прави от водещия на
случай, който е предварително обучен в
използваната в услугата система за
оценяване и подкрепен от социалния
работник в услугата. Водещият на
случай е член на обгрижващия екип в
услугата, който носи лична отговорност
за дадения клиент и за неговото
интегриране и развитие. Често той е и
настойник на клиента. Водещият на
случай цели да научи всичко за клиента,
4

Фондация „Сийдър” използва система за
оценка на развитието, която изследва
посочените критерии, тъй като те отговарят на
спецификите на целевата група. Правим
уточнението, че тези критерии не са
универсални и всяка услуга следва сама да
определи критериите, по които ще прави
оценка.

да създаде доверителна връзка с него и
да
организира
индивидуални
инициативи, за да му помага да се
развива и интегрира в общността.
3. Изготвяне на Индивидуален план за грижа и
подкрепа с участието на
клиента.
Оценката на развитието, направена от
Водещия на случай, служи за отправна
точка към Индивидуалния план за
грижа и подкрепа. Този план по правило
се изготвя от мултидисциплинарен
екип, но (за да поставя реални цели и
дейности, насочени към личността на
клиента) е необходимо клиентът да
участва във формирането му. Когато
става дума за клиент с интелектуални
затруднения обаче, все още битува
разбирането, че работещият в услугата
знае по-добре какво е нужно на клиента
и клиентът не може сам да взема
подобно
решение.
Дори
когато
желанието за включване на клиента в
изготвянето на неговия план за грижа и
подкрепа е налице, работещите в
услугата невинаги знаят как да го
осъществят. В такава ситуация в тяхна
помощ идва методът „планиране с
акцент върху личността” (ПАЛ). ПАЛ
се използва за активно взаимно
опознаване на работещия в услугата и
клиента и планиране на бъдещето. Това
става чрез индивидуална работа на
работещите в услугата (най-добре е това
да са Водещите на случай) с всеки
клиент за разработка на т.нар.
„инструменти” на ПАЛ, чрез които
клиентът комуникира, дава информация
за себе си и поставя основите за участие
в планирането на живота си. Тези
„инструменти” могат да бъдат под
формата на книжка с любими снимки,
една страница, в която клиентът дава
кратка информация за себе си, любим
предмет и т.н. Те позволяват да се
изследва личната история на клиента, да
бъде опознато неговото състояние, да се
разкрият неговите интереси, страхове,

желания и мечти и в крайна сметка
всичко това да бъде взето предвид в
Индивидуалния план за грижа и
подкрепа.5
4. Регулярно актуализиране
на оценката и Индивидуалния план за грижа и
подкрепа.
Първоначално на всеки 3 месеца, а след
първата година от престоя в новата
услуга – на всеки 6 месеца, оценката на
развитието на клиента се актуализира
по същите критерии и от същия човек.
Паралелно с това работата по ПАЛ
продължава и всички наблюдавани
промени се отразяват в Индивидуалния
план за грижа и подкрепа, като по този
начин се проследява какъв е бил
ефектът на услугата върху цялостното
развитие на детето/младежа.
Наличието на изброените предпоставки
прави възможно индивидуализирането
на грижата в резидентните услуги в
общността. Наред с тях е необходимо да
бъдат преодолени редица бариери,
което обикновено е много дълъг процес
при управлението на една такава услуга.
От една страна, съществуват пречки,
които са заложени в самия начин на
организация на този тип услуги, като
твърде ниско съотношение между брой
клиенти и брой членове на персонала,
недостатъчна подготовка и текучество
на персонала, твърде голям капацитет
на този тип услуги, достигащ до 15
клиенти в някои случаи, което поставя
под въпрос доколко те са от „семеен
тип”. Дори тези пречки да бъдат
преодолени чрез повишаване на броя на
персонала, предоставяне на обучения и
супервизия, осигуряване на възможности за излизане в общността и т.н.,
остава
друга
много
по-трудно
5

Повече за метода можете да прочетете в
публикацията „Участие на потребителите в
процеса на вземане на решения – стъпка към
пълна социална интеграция” на фондация
„Сийдър” от 2013 г.

преодолима бариера – усещането на
заетите в социалните услуги, че те не
постигат резултати със своите клиенти,
дори когато работят индивидуално с
тях. Това усещане често демотивира и
разочарова екипите и дори ги кара да се
откажат от индивидуалната работа и да
предпочетат само да отговарят на
базисните потребности на клиентите.
Затова е необходимо непрекъснато да се
припомня, че по-важното е не услугата
да
постигне
точно
определени
резултати, а да осигури водеща роля на
клиентите в процеса по нейното
предоставяне и да им създаде усещането
за това, че те притежават и определят
живота си. Тогава резултатите идват
сами.


ПОГЛЕД ОТВЪН
Обратната
връзка
като
инструмент
за
оценка
и
самооценка на услугата
Валентина
Йорданова

Симеонова,

д-р

Калина

Предложените тук инструменти могат
да помогнат на специалистите от
сферата на закрила на детето да
изследват сами средата, в която работят,
както и степента, до която всяко дете е
успешно
вписано
в
нея.
Тези
инструменти са надежден източник на
информация, защото са част от
стандартизиран метод за оценка на
резидентни услуги. В хода на
задаването на въпросите може да се

окаже, че детето не участва във
вземането на решения за собствения си
живот или че услугата действа под
диктата на неговия произвол, за да
осигури подписа му под един или друг
документ. И в двата случая е
необходимо да се потърси баланс между
сигурността на детето и неговото
активно
и
отговорно
участие,
съобразено с възрастта на детето.
Въпросите могат да дадат ценни насоки
за това какво специалистите пропускат
в работата с детето: знае ли то, че има
ключов социален работник и какво
значи това, например.
В хода на изследването на семейната
среда може да стане ясно, че родителите
изобщо не са включени в процеса на
отглеждане на детето си, а то се чувства
самотно и нежелано. Също така е
вероятно да проличи и формалното
прилагане на закона, което пречи на
осъществяването на желан и от двете
страни контакт. При всички случаи,
включването на родителите/близките в
изследването
на
качеството
на
предлаганата услуга ще Ви ориентира
как контактът с тях може да подобри и
по този начин подпомогне развитието
на детето.
По отношение на персонала в услугата,
инструментът предлага възможност
екипите сами да направят оценка на
своето функциониране и ниво на
подготвеност, за да намерят областите,
в които всеки специалист се чувства
най-сигурен, както и тези, които е
необходимо да бъдат подобрени.
Въпроси към детето
Започнете разговора с уточнението, че
той няма за цел да изобличи или
награди някого, а да подобри начина, по
който детето се чувства на мястото,
където живее. Не е необходимо да
зададете всички въпроси наведнъж;
можете да направите това в отделни
разговори, според целта им и възрастта
на детето.

‘За да се уверя, че за теб се грижим
подобаващо, искам да разбера дали се
чувстваш защитен/а, дали всички
важни за теб хора участват във
вземането на решения, които се касаят
и дали мислиш, че твоите проблеми се
вземат предвид. Накрая ще ти кажа
какво съм разбрал/а.’
1. Изразяваш ли мнение за това,
което ти се случва? Например:
какви дрехи носиш, каква храна
ядеш, къде и до колко часа
излизаш, с какво обичаш да се
занимаваш и колко често
виждаш семейството/приятелите
си?
2. Имаш ли социален работник?
Кой е той/тя? Виждате ли се
всеки път, когато имаш да му
казваш нещо?
3. Знаеш ли какво е ключов
социален работник? Кой е
той/тя? Как ти помага? Правите
ли нещо заедно?
4. Имаш ли усещането, че те
забелязват и изслушват тук?
5. Има ли някого, с когото да
поговориш, ако изпитваш:
 носталгия;
 си притеснен/а;
 тъжен/а;
 си
се
сблъскал/а
с
хулигани;
 си уплашен/с или някой те
заплашва;
 имаш лоши новини;
 си болен/а
6. Как се разбираш с другите деца
тук?
7. Какво ти харесва в този дом за
деца?
8. Има ли случай, в който някой да
те тормози?
9. Ако това се случи, към кого ще
се обърнеш? Знаеш ли, че има
телефон/номер за оплаквания на
деца за цялата страна, извън
дома?
10. Ако можеше да промениш нещо
в твоя дом за деца, какво е то?

11. Ходиш ли редовно на училище?
Имаш ли трудности там? А с
домашните? Има ли нещо, което
те затруднява и кой би могъл да
ти помогне?
12. Кой от персонала поддържа
контакт с твоето училище?
13. Поддържаш ли връзка със
семейството си/роднини? Колко
често? Искаш ли това да се
промени? Има ли нещо, което в
тези отношения би искал/а да се
промени?
14. Присъстваш ли при срещите за
вземане на решения за теб? Как
участваш? За какво най-често те
питат? Има ли неща, за които
искаш да участваш повече?
15. Чувстваш ли, че можеш да
грижиш за себе си? Можеш ли да
си приготвиш храна? Можеш ли
да ползваш пералня? Сам/а ли
гладиш? Ти ли избираш и
пазаруваш
дрехите
си?
Разтребваш ли стаята си? Колко
често? Когато напуснеш този
дом, ще можеш ли да правиш
тези неща сам/а?
16. Има ли събрания на детското
жилище?
17. Има ли нещо друго, което искаш
да кажеш?
Въпроси
към
родителите/
семейството на детето
Семейството е основен клиент на
услугите за детето, защото крайната цел
на работата с детето е връщането към
семейната среда. Това е така, защото
само връщането към семейната среда
формира преживяването у детето, че то
принадлежи някъде и може да бъде част
от общност, към която иска да
допринася. Работата със семейството
дава усещането на детето, че връзките
му не са разкъсани и неговите близки не
са го забравили, дори ако временно са
затруднени. Въпросите по-долу имат за
цел
не
само
да
ориентират
специалистите
за
връзката
на
родителите/близките с детето, но и да

насърчат такава. Самото задаване на
тези въпроси е знак, че някой ги
припознава като отговорни и свързани с
детето, а те трябва да мислят за
него/нея. Не на последно място тези
въпроси
структурират
връзката
семейство-дете,
защото
очертават
областите, за които близките могат да
мислят във връзка с детето си.
1. Виждате ли се с детето си?
Мислите ли, че в дома се грижат
добре за него/нея? Бихте ли
пояснили?
2. Канят ли Ви да участвате в
прегледа на грижата/когато се
вземат важни решения за детето
Ви? Вие участвате ли?
3. Кое в дома/ услугата помага на
Вашето дете? Има ли нещо,
което Ви смущава?
4. Посещавате ли дома/услугата?
Как Ви посреща персоналът?
Имате ли достъп до помещение,
където да посетите детето си, без
да Ви смущават?
5. Има ли нещо, което искате да
добавите?
Въпроси към персонала на услугата
Тези въпроси можете да зададете на
себе си, за да си помогнете да прецените
как функционира Вашата услуга.
Можете да ги обсъдите и в група на
екипна среща на персонала в услугата,
за да чуете коментарите и въпросите на
всички свои колеги.
1. От колко време работите в тази
услуга и на каква длъжност?
2. Опишете въвеждащото обучение,
през което сте преминали, когато
започнахте работа в услугата?
3. Какви вътрешни обучения има за
Вас? Посещавате ли семинари и
други обучителни събития?
4. Колко
често
получавате
супервизия?
5. Колко често в услугата се
провеждат
събрания
на
персонала?

6. Участвате
ли
в
групови
обсъждания?
7. Как бихте оценили отношенията
между членовете на персонала в
услугата?
8. Ако имате притеснения или
проблеми по отношение на
стандартите на грижите в
услугата, бихте ли говорили с
някого и с кого?
9. Как бихте оценили качеството на
грижи, предоставяни в услугата ?
10. Според Вас сегашното ниво на
персонала в услугата адекватно
ли е на добър стандарт на грижа?
11. По
какъв
начин
децата/
младежите се насърчават да
участват в ежедневната работа в
услугата?
12. Как бихте оценили качеството на
храната в услугата ?
13. Какво Ви доставя най-голямо
удоволствие в работата в
услугата?
14. Какво бихте допълнили?



проследява
ефекта
на
деинституционализацията
/ДИ/
върху деца и семейства. Той беше
стартиран през месец април 2015г. И се
финансира от Фондация Оук.
Целта на проекта е да се създаде
система за дете-центриран мониторинг
на ДИ, който се използва за да подкрепи
и оцени ефекта на ДИ върху децата и
семействата. Системата за детецентрирания мониторинг се създава
така, че да интегрира опита на
професионалистите, работещи с деца и
семейства, и да ги направи партньори в
процеса на мониторинг.
Дизайнът на нашата работа е свързан с
провеждане на консултативен процес,
информиран
от
принципите
и
стандартите на изследователски процес,
разчитащ на участие.
Наши партньори в процеса на
изпълнение на проекта са АСП, МТСП,
МЗ, ДАЗД. Основен партньор - АСП .
Ролята му е да консултира, информира,
участва в подбор на участниците във
фокусни групи и работни конференции,
да апробира изработената система за
мониторинг
Външните
експерти,
които
консултират и участват в проектните
дейности са Любомир Джалев, Пол
Мартин, Бари Пърси -Смит, Анди
Билсън, Маргарита Станкова, Елена
Андонова, Надя Колчева

Като продължение на темата на
настоящия брой – индивидуализиране
на грижата за децата – в следващия ни
брой ще се запознаете с наш нов проект
– създаване на система за детецентриран мониторинг, който да

Основни участници в проекта са
експерти в областите: здравеопазване,
социални услуги, социална политика,
образование, закрила на детето
Методологията на проекта включва:
1. Литературен преглед на български и

чужди текстове, законодателство
2. Преглед на съществуващи оценки
3. Събиране на качествени данни от
фокусни групи, работни конференции
и интервюта
4. Създаване на дефиниция на „Детецентриран подход“
5. Създаване на система от индикатори
за мониторинг
6. Ревизия на базата на обратна връзка
от специалисти

Подготвени са четири доклада, в които
се съдържат резюмирани и систематизирани мненията на участниците във
фокус-групата и в двете работни
конференции за съдържанието на
понятието „дете-центриран подход“,
както и за индикатори за мониторинг в
три основни, определени от участниците сфери – на политиката; на
управлението на услугите и на работа
по случай.
В следващия брой ще ви предложим
текстове за дете-центриран подход и
начините, по които той се оценява и ще
ви поканим да участвате в създаването
на дете-центрирания мониторинг.

7. Апробиране на системата (части от
нея)в пилотни общини
8. Финална редакция
За първите шест месеца на проекта се
направи преглед на български и
чуждестранни литературни източници
по темата; преглед на мониторинговите
доклади на процеса на деинституционализацията в България и преглед на
законодателството. Проведоха се една
фокус–група и две работни конференции, в които участваха повече от 70
експерти, чиято цел беше да се постигне
съгласие за понятието дете-центриран
подход в политиката по деинституционализация и индикатори за детецентриран мониторинг.



