За нас Деинституционализацията е цялостна трансформация на отношенията в системата за детска грижа - от
институционални и ориентирани към отглеждане на
групи проблемни хора - в
ориентирани към зачитане на детето-индивид
и неговото семейство.
Обединени от тази идея и
за пряката реализация на Национална, Регионални и Местни
политики, заедно с 16 НПО, работещи с и за децата създадохме Колаиция
“Детство 2025”.

Нашият екип
координати и контакти:
http://hopeandhomesbg.com/
https://www.facebook.com/pages/
Hope-and-Homes-for-Children-Bulgaria/490790391014735
ел.поща: office.hhc.bg@gmail.com
тел.офис: +359 2 4444 587

През 2009-2010
година “Hope and
Homes for Childrens”,
съвместно с българската неправителствена
организация “Еквилибриум”, закрива първия дом за
деца от 0 до 3 години в град
Тетевен и създава модел за
реформиране на този тип институции. Година по-късно през
Ноември 2011 година е създаден
и българския клон на “Надежда и
домове за децата“, с чиято подкрепа, заедно с българското правителство,
са закрити ДМСГД Широка Лъка и Кюстендил.

ДЕЙНОСТ
По проекта на „Надежда и домове за децата –
клон България” - „Стратегическа деинституцционализация и реформа на грижите за деца от 0
до 3 години” резултатите към настоящия момента са:

МИСИЯ
Нашата мисия е да бъдем катализатор за премахването на
институционалната грижа за деца в световен мащаб.
Нашата цел е провеждане на активна политика по превенция на изоставянето и недопускане настаняването на бебета в специализирани институции в България, както и подкрепа на биологичните семейства при реинтеграция на децата от
институциите. Прилагаме системен подход при семейните политики, за да имат те
устойчив характер.

◊

Всяко дете трябва да има свой дом и семейство, в което да се чувства обичано и
защитено.

◊

◊
◊

Наши партньори са: МТСП и ДАЗД в изпълнението на проект „ПОСОКА: семейство” на
Министерство на здравеопазването, както и областните и общински администрации
и НПО в пилотните по проекта области София, Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Търговище и Русе.
“Надежда и домове за децата - клон България” влага сериозен ресурс в подкрепа на изпълнението на правителствената стратегия за деинституционализация на децата. Целите и дейността му са
свързани с практическото прилагане
на модела, разработен от нашата
организация за АКТИВНА подкрепа на семействата, чиито
основни принципи са:

• Най-добрият интерес на детето

•

е от най-голямо значение при определяне на подкрепата.
• Уважение към родителите, с които
работим - акцентиране върху силните им страни и ресурсите за промяна;
• Партньорство, както с професионалистите от системата за детска грижа,
така и със семействата, с които работим;
Устойчивост на постигнатите резултати.

◊

◊

◊ Подпомогнати семейства на 373 деца в риск, за да не бъдат изоставени
и настанени в 8-те пилотни институции;
С активната ни надграждаща и допълваща подкрепа, 71 деца от същите ДМСГД са реинтегрирани в техните биологични семества;
Подпомогнали сме настаняването на 90 деца в приемни семейства;
По наша инициатива и с активното ни участие са създадени и работят 7 Областни координационни механизма по деинституционализация;
Проведени са обучения на областните координационни механизми по деинституционализация, които обхващат 6 основни модула:
- “Защо институциите са вредни за децата”;
- “Как се закрива институция”;
- “Какво означава да подкрепяме семействата или моделът на “Надежда и
домове за децата” за АКТИВНА подкрепа на семействата”;
- “Как да работим ефективно в КМ”;
- “Алтернативни здравно-социални услуги за деца и семейства”;
- Мотивационен тренинг за членовете на КМ.
Обучени са общо 170 представители на ключови институции и организации на
местно ниво - Областна Администрация, РДСП, ДСП, ОЗД, Общини, РЗИ, болници, МЗ, РИО, ДМСГД и НПО. Паралелно с провеждането на обученията,
експертите на НДД осигуряваха и месечни консултации на членовете на КМ, както и на отделни специалисти, институции и
организации, пряко ангажирани в процесите на ДИ.
Проведени са обучения по два модула и супервизии за персонала и други ключови специалисти на 8-те пилотни
ДМСГД по проект “ПОСОКА:
семейство” на МЗ.
Общо 432 служители на 8-те
институции
взеха участие в двете
обучения.

