
 

Оценка на програма "Стратегическа деинституционализация и 
реформа в грижата за деца в България и Молдова" 

Благодарности 

Настоящият доклад представя резултатите от изследователски проект, чиято задача бе да 
оцени ефекта от работата на „Надежда и домове за децата”, организация,  която подпомага 
правителствата на България и Молдова в процеса на деинституционализация.   

 Това е първа по рода си оценка на резултатите от подобен труд. Тя  съчетава анализа на 
количествени и качествени данни за ефекта на деинституционализацията върху живота на 
хората, въвлечени в този процес в двете държави. Изследването предоставя доказателства 
за това, че деинституционализацията в България и в Молдова дава очаквания ефект: децата 
и родителите се справят без институции и се развиват извън тази система благополучно. 

 Това изследване поставя  основите на бъдещи подобни изследователски проекти като 
предлага инструментариум за оценка на развитие на деца и семейства, изследователска 
методология и препоръки за фокуси на бъдещи изследвания в това поле. 

 С тази оценка пожеланията  към  ДИ да се превърне в процес, основан на доказателства за 
ефекта му върху деца и семейства, става изискване.   

 Екипът на Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ, благодари на всички 
участници в този амбициозен и сложен изследователски проект.  

 Благодарим на Галина Бисет и на целия екип на НДД за всеотдайното, открито и 
ентусиазирано участие в изследването. Те положиха  огромен  труд в  събирането на данните 
и в изясняване на ключови компоненти от работата на организацията.  

 Благодарим на изследователския екип в Молдова в лицето на проф. Анди Билсън, Наталия 
Владическу, Валентина Пурцел и на изследователския екип в България, в лицето на: проф. 
Анди Билсън, д-р Светослав Близнашки, Рени Железрова, Ружа Маринова д-р Галина 
Маркова, Борислава Мечева, Наталия Михайлова и Магдалена Стефанова.   

Благодарим най-много на участниците в изследването – професионалисти, родители и деца, 
които отделиха от времето си, за да допринесат за реализирането на този проект. 
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