
 

 

Митове и реалности при 

превенцията на настаняване в 

институция  
 

 

Мисията - възможна 



КЛЮЧЪТ  

• НАЛИЧИЕ НА ДОБРЕ РАБОТЕЩ 

МЕСТЕН ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ   

 

• ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО С  

МЕСТНА ВЛАСТ И ИНСТИТУЦИИ 

 



МИТОВЕ  И  РЕАЛНОСТИ 
МОДЕЛЪТ В РУСЕ 

 
1. Превенцията е по-

трудната дейност – 
няма координация 
между институциите 

1.    Споразумение между 
заинтересованите страни с 
цел превенция на ниво 
Родилен дом 

• Ежеседмични дежурства на 
социален работник от доставчика 
в АГ 

• При сигнал за риск от изоставяне 
към ОЗД, съвместно отзоваване на 
ОЗД, ЦОП и ресурсите на ННД 

• При раждане на недоносени, 
навременна информация от АГ към 
ЦОП и координатори на НДД и МЗ – 
проучване на  семействата; 
подкрепа, ако е необходима; 
достатъчно време за реакция 

 

 



МИТОВЕ  И  РЕАЛНОСТИ 

МОДЕЛЪТ В РУСЕ 

2.   Няма междинно звено, 
което да помага на 
майката и бебето в 
началото, когато им е най 
трудно или семейството е 
в някаква криза 

1. Приемна грижа  - 
краткосрочна или  
колкото време е 
необходимо на 
семейството, за да се 
справи с кризата 

• Разширяване на 
целевата група на 
звено “Спешен прием” 
в КСУДС за 
настаняване на здрави 
новородени бебета и 
майки от АГ;  

 

 



МИТОВЕ  И  РЕАЛНОСТИ 

МОДЕЛЪТ В РУСЕ 

3.   За бебетата със 
заболявания и 
увреждания няма 
алтернатива 

 

3.   Адекватно 
съобщаване на 
увреждането, 
навременна подкрепа 
на биологичното 
семейството 

• Приемна грижа – 
адекватна подготовка; 
правилен подход; 
позитивно 
представяне на 
детето; 
специализирана 
подкрепа 



МИТОВЕ  И  РЕАЛНОСТИ 

МОДЕЛЪТ В РУСЕ 

4.  Семействата от ромска 
общност и тези с нисък 
социален и образователен 
статус масово си изоставят 
децата, защото не ги искат 

4.  Всеки родител, независимо 
от произхода и социалния си 
статус, иска най-доброто за 
детето си! 

• Системата в продължение на 
50 години “внушава” на тази 
категория родители, че най-
доброто за децата им е, поне 
до 3 години, те да бъдат в 
институция 

• Моделът за работа на НДД и 
“Еквилибриум” – активна, 
гъвкава, навременна, 
индивидуализирана 
подкрепа 



РЕЗУЛТАТ 

ПРОФЕСИОНАЛНО И ФОКУСИРАНО 
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
+ ГЪВКАВА КОМУНИКАЦИЯ + ОБЕДИНЕНИ 
РЕСУРСИ + СПОДЕЛЕНИ УБЕЖДЕНИЯ ЗА НАЙ-

ДОБРАТА ГРИЖА ЗА ДЕТЕТО = 0 НАСТАНЯВАНИЯ 

В ИНСТИТУЦИЯТА ОТ МЕСЕЦ ЮНИ 




