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РЕЗЮМЕ
Настоящата оценка на Проект “Прекратяване на институционализацията на бебета и
малки деца в България” бе осъществена в периода януари-март 2021 г., през
отворената врата към дейността на Надежда и домове за децата (НДД) и към хората,
получили подкрепа и даващи подкрепа в грижата за най-малките деца в страната ни

Какво проучихме?
Потърсихме “живи картини” и доказателства за индивидуалната подкрепа на НДД
към уязвими семейства, през погледа на родители и близки, помагащи
професионалисти и приемни родители. Проучихме мнението на вземащи решения и
политици на общинско, областно и национално ниво за въздействието на НДД върху
качеството на социалната работа с деца и семейства и върху развитието на политика,
основана на ценността на семейството за всяко дете и на нуждата от инвестиция в
неговите ресурси, с различни лица и форми на подкрепата.

Как го проучихме?
В период на пандемия, без нито един отказ, 28 семейства отвориха домовете си и
споделиха трудностите и постиженията си в грижите за здравето и развитието на
децата, в подобрената семейна среда, в повишената сигурност за утрешния ден, в
сблъсъка с нови проблеми и потребности от подкрепа1. Приеха ни малолетни майки,
безработни бащи, многодетни семейства, помагащи баби и дядовци, видяхме 15
бебета и малки деца, живеещи в махали, в отдалечени села, в малки и големи градове
на България. Домовете и лицата бяха различни, но сред споделените проблеми,
свързали семействата с НДД, имаше много общо – безработица, бедност и
несигурност, самотно родителство, тежки заболявания и увреждания в семейството,
нагласи за по-добра, временна подкрепа “от държавата” на бебето в риск, усещане за
безнадеждност. Срещнахме и разговаряхме – на живо и дистанционно – с 10 приемни
родители и 36 помагащи професионалисти (от Отдел “Закрила на детето”, общини и
социални услуги) и вземащи решения – в системата на Агенцията за социално
подпомагане.
Събрахме истории и мнения от общо 25 населени места в 7-те области на изпълнение
на проекта. Подкрепихме ги с преживяванията на 5 деца от Програмата за детско
участие и с анализите на 4 представители на екипа на НДД за ролята на проекта.
Запознахме се с над 70 документа - разработени, адаптирани, прилагани и отчитащи
ежедневната работа на НДД със семейства, приемни родители, помагащи и вземащи
решения – цялостно и достъпно професионално ноу-хау за всички заинтересовани
страни.

Какво научихме?
•

1

За въздействието върху политиките за деца: НДД е катализатор на процеса на
пълно прекратяване на институционалната грижа за деца в България и проектът
има голямо значение за намаляване на броя на децата в институции чрез

Всички срещи бяха осъществени с грижа и мерки за здравето на участниците.
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навременна и активна подкрепа на семействата и полагащите грижи, както и чрез
дейности за застъпничество и промяна на политиката за закрила на детето.
• За нагласите и родителството: Закриването на институции за деца е свързано с
промяна на нагласите в обществото ни за това кой е най-добрият родител за
детето, живеещо в крайна бедност, изолация, в здравен и образователен риск, с
проблеми в развитието и с увреждания. Дейността на НДД и партньорите дава
категоричен отговор – това е подкрепеният и мобилизиран родител! Създаването
на нагласи на доверие към семейството е не просто позитивен подход на доверие,
това е професионален инструмент за въздействие върху всички повлияни от
риска от раздяла – деца, родители, разширено семейство, и помагащите до тях –
социални работници в ОЗД, социални услуги в общността, приемни родители и
екипи за приемна грижа, др. Това е и професионален инструмент на
застъпничество за нетърпимост към институционализацията на деца.
• За подкрепата и промяната в живота на децата и семействата - Семействата с
малки деца от 0 до 3 години в риск от раздяла имат комплексни, трайни и
взаимосвързани трудности, които водят до криза в семейните отношения и до
търсене на бързи, крайни, често неефективни решения, “намаляващи” усещането
за безизходица в родителите. Част от тях е и решението за “временно”
настаняване на детето в институция, “докато семейството си стъпи на крака”.
Подкрепата на НДД е насочена към семейства в различни етапи на криза и с
различна интензивност и продължителност – “това, от което имахме нужда”, но
винаги с активното участие на семейството и общността – с труд за ремонта на
жилището, с оформяне на кът за игри, с ежедневни грижи и внимание към
здравето, развитието и общуването на детето, с консултации с лекари и помагащи.
Подкрепата е материална и морална, обща и специфична, с вслушване и доверие
към семейството.
• За подкрепата след живот в институция – И родителите, и децата, живели в
институция, имат нужда от специфична подкрепа за включване и за преодоляване
на последиците – емоционални, поведенчески, познавателни, социални. НДД
предоставя отново активна семейна подкрепа и проследява децата и семействата
в пътя към споделен живот. Открива и потребности от нови услуги – близки до
семействата, включващи и децата с увреждания, изграждащи защитна мрежа пред
ново настаняване в резидентни услуги.
• За глобалното и индивидуалното застъпничество – Ценността и правото на
живот в семейство на всяко дете имат много застъпници – световни обединения и
платформи, европейски институции и мрежи, национални коалиции и движения,
програми и личности. НДД участва в инициативи на всички нива, за да подкрепи
промяната за децата в България. Процесът е набрал знание, ресурси и
съмишленици, но има много път напред, според политиците, вземащите решения
и професионалистите. Продължаващата дейност на НДД може да допринесе за
повишаване на капацитета на институциите, професионалистите и застъпниците
за нови политики и практики за по-добри условия на живот на децата и
семействата.
“НДД ни помагат още от времето, когато живяхме в институция. Ето ни сега –
семейство с дете! НДД помогнаха на много хора! Трябва да си променят логото на
“Надежда и домове и слънце за децата!” Пожелаваме им да не залязват!”
(баща и майка, гр. Бургас)
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 Обща цел на финалната външна оценка на проект “Прекратяване на
институционализацията на бебета и малки деца в България”
Финалната външна оценка на проект “Прекратяване на институционализацията на
бебета и малки деца в България”2, финансиран от Фондация OAK, цели предоставяне
на независим анализ на постигнатите ключови резултати от проекта, извлечените
уроци и изводи, и - на тази база - към генериране на споделено знание и препоръки
към грижата за най-малките в България. Специално внимание в процеса на оценка бе
обърнато на активната семейна подкрепа за децата и семействата в България,
предоставяна от Надежда и домове за децата (НДД), както и на въздействието на
дейността и продуктите на НДД върху продължаващата реформа в политиката за
грижата за децата на България. Проект ОАК е реализиран от НДД - водеща
организация в областта на деинституционализацията в световен мащаб.

1.2 Актуален контекст на проект “Прекратяване на институционализацията на бебета
и малки деца в България” и външната оценка
Финалната оценка и самият проект “Прекратяване на институционализацията на
бебета и малки деца в България” са свързани с общия контекст, процеси и
потребности от промяна в политиките за закрила на детето на национално и
глобално ниво, анализирани от българското правителство, Световната банка и
Организацията на обединените нации:
• Процеси на структурни промени в системата на здравеопазването и грижата за
деца: Министерство на здравеопазването работи активно за “елиминиране на
възможността деца до 3 г. да бъдат настанявани в институция, като се закрият 8те Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) ... и се предприемат мерки
за разкриване на 7 Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и
хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) и разширяване на капацитета на ЦКОДУХЗ
Бургас (Министерски съвет, 22.12.2020 г)3.
• Потребности от реформа за синхонизиране на националните политики за наймалките деца на България - Съществува специален фокус върху правата на детето
в рамките на националната политика в България, заедно с неотложната
необходимост от многосекторна рамка за синхронизирана политика за ранно
детско развитие, ранна намеса на уврежданията и специални нуждите на детето и
необходимостта от мерки за активна, навременна и гъвкава семейна подкрепа4
(Световна банка, 2019).
• Потребности от споделено разбиране за водещата роля на семейството в
политиките за децата на глобално ниво – Необходимо е общо разбиране, че
семейството носи основната отговорност за отглеждането и защитата на децата и
трябва да му се осигури необходимата защита и помощ, така че да може да поеме
В текста на оценката проект “Прекратяване на институционализацията на бебета и малки деца в България“,
финансиран от Фондация ОАК, е наричан за краткост Проект OAK.
3 Частична оценка на въздействието, Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата
на здравеопазването, 22.12.2020 г, https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/07/3_ov.pdf
4 Хармонизиране на услугите за приобщаващ растеж, Подобряване на достъпа до основни услуги за уязвимите
групи
в
България,
Технически
доклад,
Световна
банка,
2019,
http://documents.worldbank.org/curated/en/737001574184061764/
2
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изцяло своите отговорности в общността и че детето трябва да расте в семейна
среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство (Основни препоръки за
Резолюцията на ООН за правата на детето от 2019 г. с акцент върху деца без
родителски грижи)5.

Основни препоръки за Резолюцията на ООН за правата на детето от 2019 г. с акцент върху деца без родителски
грижи, https://www.hopeandhomes.org/news-article/unga/
5
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II. МЕТОДОЛОГИЯ НА ФИНАЛНАТА
ВЪНШНА ОЦЕНКА
2.1 Конкретни цели на оценката
Настоящата оценка на въздействието на проект OAK си постави за цел да анализира
постигнатите резултати по проекта за въздействие върху политиките, върху
знанията и нагласите на специалистите, върху живота на подкрепените семейства и
върху участието на децата по въпроси, свързани с тяхното развитие. Анализираните
резултати свързахме с 4 източника на информация, за да има обективност и
многообразие на изводите, а именно:
• конкретните цели на проект OAK (посочени по-долу);
• личните истории на деца и подкрепени семейства;
• мнението и опита на подкрепящи специалисти и приемни родители,
партниращи институции и организации, представители на правителството и
вземащи решения, както и на екипа на НДД-клон България и деца от Програма
Детско участие;
• документите за изпълнението на проекта и за дългосрочната дейност на НДД.
Пет ключови цели на проект OAK и свързаните с тях резултати бяха проучени
в хода
на оценката, а именно:
Цел 1. Подкрепа и въздействие върху прилагането на законодателството и
разработването на политики за ускоряване на реформата за закрила на детето,
прекратяване на институционализирането на деца под 3 години и определяне на
стандарти за качество за превенция и алтернативни грижи за всички деца;
Цел 2. Влияние и промяна на норми, ценности и нагласи, за да се гарантира
предотвратяване на раздялата и че нито едно дете не е настанено в институционални
грижи;
Цел 3. Осигуряване на подкрепа за родители и полагащи грижи, осигуряване на
достъп до качествени, подходящи и достъпни услуги за предотвратяване на
разделянето на деца и семейства в 7 области в България;
Цел 4. Укрепване, разработване и осигуряване на адекватно предоставяне на услуги
за деинституционализация и превенция на разделянето на бебета и малки деца в 7
области в България;
Цел 5. Използване на иновации, разработване на път за глобални съвместни действия
за защита на закрилата и грижите за децата като глобален приоритет.
Конкретните цели и постигнатите резултати и въздействие върху живота на
семействата и капацитета на професионалистите, са анализирани в съответствие с
7

критериите на OECD-DAC: уместност, ефективност, ефективност, въздействие и
устойчивост.6
Документите по проекта и в по-широкия му контекст са анализирани и във връзка с
основните приоритети на НДД – въздействие върху политиките, изграждане на
капацитет, ноу-хау и експертиза в подкрепата на семействата, достъп до качествени
услуги, участие и (само)защита на децата.

2.2 Процес на оценката
Оценката включи активна работа на консултантите, съвместно с екипа на НДД-клон
България и с техническия съветник Великобритания, насочена към :
Подготовка на инструменти за събиране и анализ на данни
За изследователския процес бяха подготвени 9 инструмента - матрица за анализ на
проектни и контекстни документи, матрица за анализ на документи за управление на
проекта и въпроси за интервюта със 7 групи респонденти (родители, приемни
родители, професионалисти, представители на правителството и вземащи решения,
членове на Областния координационен механизъм за деинституционализация
(ОКМД), членове на екипа на НДД-клон България и деца, участници в Програмата за
детско участие).
Инструментите са приложени към междинния доклад на оценката
Консултиране на изследователските инструменти и процеса на оценка
Проведени бяха поредица от разговори с екипа на НДД-клон България и Техническия
съветник Великобритания за финализиране на изследователските инструменти и за
гъвкаво планиране на проучването на терен, в условията на пандемията COVID-19.
Преглед на проектни документи и релевантни документи от контекста на
деинституционализация на грижата за деца
Направен бе преглед на над 70 документа, разработени и/ или прилагани в рамките
на проекта и в цялостната дейност на НДД в по-широк времеви контекст,
съдействащи за постигането на целите на проекта и на мисията на НДД за превенция
на изоставянето и деинституционализация на грижата за деца. Матриците имат за
цел формално структуриране на документите с цел обозримост и аналитичност, но
всяка група документи има принос към проекта и дейността на НДД в тяхната цялост.
Матриците са приложени към настоящия доклад.
ровеждане на посещения на терен и интервюта с ключови участници в проект ОАК
В условията на пандемия нямаше нито един отказ на участие от страна на родител,
помагащ, вземащ решение или професионалист!

6

Evaluation Criteria, OECD – Better Policies for Better Lives,

https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm

8

Общо 89 участници от 7 области7 в България (живеещи/работещи в общо 25 населени
места) се включиха в оценката на проекта и допринесоха с лични истории, мнения,
предложения, надежди.
Проведени бяха интервюта с 34 родители и роднини от 28 семейства, подкрепени по
проект ОАК, за да преодолеят риска да изоставят детето си или за да върнат детето си
обратно в семейството. Срещите се проведоха в различна среда – в домовете на
семействата, на открито до домовете им или на безопасно обществено място – според
предпочитанията на родителите и режима на децата им. Проведени бяха и преки
наблюдения на общуването, поведението и играта на над 15 деца по време на
интервютата.
Проведени бяха и интервюта с 10 приемни семейства, подкрепени от НДД в периода
на преход на деца от институции и родилни отделения в приемното семейство (найчесто със спешно настаняване) и в хода на приемната грижа.
Интервюта с общо 36 представители от всички заинтересовани групи
професионалисти в 7-те проектни области бяха проведени по телефона или бяха
предоставени като отговори по електронна поща, според предпочитанията на
респондентите. Обратна връзка за проекта предоставиха следните групи
професионалисти:
• професионалисти от Дирекция за закрила на детето (ОЗД), доставчици на
социални услуги, общини, участвали в обучение и консултации на НДД и
предоставящи индивидуална подкрепа за деца и семейства) – 14 л.;
• членове на ОКМД, които работят заедно за ефективна координация и
партньорство за превенция и реинтеграция на децата в риск от раздяла – 11 л.;
• представители на правителството (Министерство на труда и социалната политика
– МТСП и Министерство на здравеопазването – МЗ), вземащи решения от Агенция
за социално подпомагане (АСП), Регионалните дирекции за социално подпомагане
(РДСП) и Дирекциите за социално подпомагане (ДСП), работещи съвместно с НДД
за стратегическо партньорство за прекратяване на институционализацията на
децата в България – 11 л.
Разделянето на респондентите в тези групи има формален характер, тъй като голям
брой от тях са част от повече от една група изследвани лица – професионалисти,
работещи със семейства, членове на ОКМД, вземащи решения – поради специфичния
си опит, отговорности и ангажираност към грижата за най-малките деца на България.
4 представители на екипа на НДД-клон България предоставиха аналитични мнения и
обратна връзка относно значимостта и въздействието на проекта върху политиката
и практиката за деинституционализация в България, както и за неговото цялостно
управление. В допълнение, в хода на оценката бившият регионален координатор за
област Сливен, както и регионалните координатори за области Бургас, Сливен, София,
Оценката бе проведена в 7-те области на Проект ОАК - Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен, Сливен,
Хасково и София.
7
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Стара Загора споделиха професионален опит в предоставянето на семейна подкрепа,
рефлексия за потребностите и промяната за децата и техните родители, идеи за
важните партньорства на местно, областно и национално ниво.
Фокус група с 5 деца от Програмата за детско участие беше проведена в края на
оценката, за да бъде чут гласа на децата за грижата за децата.8
Анализ и интегриране на резултатите от оценката
Фокус на целия процес на проучване, анализ и оценка бе поставен върху
въздействието върху хората – семейства, помагащи, професионалисти от всички
групи участници в проекта и заинтересовани страни – за да не губим целта на
социалната работа. Анализът и интегрирането на резултатите бяха осъществени в
контекста на проектните цели и в по-широкия контекст на устойчивата дейност и
приоритети на НДД и с научените уроци, ориентирани към бъдещето – за да се
свържат мненията, натрупаният опит и знание с промяната в политиките и
практиките и с потребностите от продължаващо развитие.

2.3. Етични норми и рискове по отношение на оценката
Процесът на планиране и осъществяване на оценката е съобразен с приетите Норми
и стандарти за оценка на Групата за оценка на ООН (2016)9, а именно:
• Независимост и безпристрастност: Консултантите са независими и подхождат към
проект ОАК от външна, безпристрастна перспектива.
• Полезност: Консултантите се стремят констатациите в оценката да бъдат полезни
за заинтересованите страни и да информират процеса на вземане на решения.
• Права на човека и равенство между половете: Консултантите интегрират
принципите на правата на човека и равенството между половете в етапите на
оценка. Интервютата са проведени с най-висок стандарт на почтеност и уважение.
• Значими етични въпроси бяха обсъдени съвместно с екипа на НДД-клон България
и
Техническия съветник Великобритания, в съответствие с утвърдените в НДД етични
стандарти. За целите на оценката бе разработен етичен протокол относно:
• Провеждане на предварителни разговори със заинтересованите страни, за да се
избере най-добрия и безопасен метод за участие в оценката - срещи у дома / на
открито, чрез телефонни интервюта или предоставени писмени отговори.
• Предоставяне на подходяща информация на участниците в оценката относно
целите, методите, консултантите и изясняване на доброволния характер на
участие;
• Постигане на споразумение за водене на бележки по време на интервютата и
използване на цитатите в доклада за оценка;

Протоколите от интервютата са приложени към междинния отчет на оценката.
Evaluation
Group’s
Norms
and
Standards
for
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
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Evaluation

(2016),

•
•
•

Постигане на споразумение за среща с детето/ децата, когато интервюто се
провежда в семейния дом, и ако е подходящо;
Постигане на съгласие с едно семейство за снимки в настоящия доклад.
Останалите снимки в настоящия доклад са част от архива на НДД, предоставени
съгласно етичните изисквания на организацията.

Потенциалните рискове пред оценката бяха обсъдени с екипа на НДД-клон България
и Техническия съветник във връзка с продължаващата ситуация с COVID-19 в
България.
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III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ФИНАЛНАТА ВЪНШНА
ОЦЕНКА
3.1 Резултати от дейностите към Цел 1. Подкрепа и въздействие върху
прилагането на законодателството и разработването на политики за
ускоряване на реформата за закрила на детето, прекратяване на
институционализирането на деца под 3 години и определяне на стандарти за
качество за превенция и алтернативни грижи за деца

“ НДД е утвърден партньор, част от националната кампания “Мисията е
възможна”, за популяризиране на превантивните и алтернативни услуги в процеса
на деинституционализация и реформа на грижите за деца в България”
(Заместник изпълнителен директор, АСП)
" НДД е катализатор на глобалното премахване на институционална грижа за деца...
Дейността им спомогна за това всяко дете да получи шанс за по-добър живот в
среда, която стимулира неговото развитие и му позволява да се чувства обичано и
обгрижвано. Проектът има голямо значение за намаляване броя на децата,
настанени в ДМСГД през годините от 2015 до 2020."
(Началник ОЗД към ДСП - Велико Търново)
“ Проблемите на семействата с деца от 0 до 3 години са проблем на всяка държава!
Подкрепата от НПО не е достатъчна, необходим е ангажимент на държавата – чрез
система за работа със семейства, социални помощи, финансова подкрепа, програми
и мерки. Това е непрекъснат процес, защото винаги ще има семейства в риск.
Държавата трябва да бъде гарант на грижите за най-малките!”
(Деца от Програмата за детско участие – НДД)
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3.1.1 Резултати, основани на доказателства от изпълнението на проект ОАК
Анализът на всички релевантни отчетни документи на проект ОАК, с приложени
доказателства, показа резултати за въздействието на проекта върху политиката на
деинституционализация на национално ниво, а именно:
• Настаняването на бебета и малки деца в институциите е намален, като броят на
настанените в 8 институции 86 деца на възраст 0-3 години, от които 27 (31%) са
здрави деца (през 2018 г.) е намален на 46 деца, от които 5 (10%) са здрави деца.
(през 2019 г.). През 2020 г., с активното застъпничество на Коалиция Детство 2025,
включително на НДД (член и съучредител), е взето решение от правителството на
Р България да се затвори “входа” на институциите за здрави деца.
• Моделите на НДД (Активна семейна подкрепа и Областен координационен
механизъм за деинституционализация (ОКМД) са признати като ключови
инструменти за деинституционализация в актуализирания План за действие
2016-2020 г. и при изпълнението на Националната стратегия “Визия за
деинституционализацията на децата в Република България ”.
• Проект ОАК е допринесъл за укрепването на националния капацитет на НПО за
ускоряване на реформата за деинституционализация чрез работата на Коалиция
Детство 2025 г., която включва над 150 НПО и граждански организации в
България.
• НДД действа като водещ застъпник за въздействие върху политиката за
деинституционализацията на деца в България чрез надграждане на капацитета на
ключовите участници в този процес. Инструменти за това въздействие са
проведените 16 сесии на ОКМД и 10 тематични кръгли маси с 299 участника за
анализ на деинституционализацията на национално ниво и за подобряване на
координацията при всеки случай на риск за дете – на местно и областно ниво.
• Усилията за въздействие върху националната политика за деца се интегрират с
водещи европейски практики, в рамките на проведената международна
конференция “Деинституционализация на грижите за деца - инвестиране в
промяна”, организирана с участието на НДД, и постигнала общо знание.
3.1.2 Резултати според мнението на политиците, вземащите решения,
професионалистите
НДД има принос в разработването на експертни становища за изпълнение на
Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република
България”. С натрупания опит и практика като член на Постоянната експертна
работна група по деинституционализация, организацията работи активно в
изграждането на ефективна и целенасочена политика в подкрепа на децата и
семействата (политици, вземащи решения и професионалисти в Айтос, Велико
Търново, София, Бургас);
Проект OAK е изключително полезен и обществено значим проект и резултатите му
следва да въздействат върху политиката за децата и семействата в България, а
успешната му практика за превенция на изоставянето и подкрепа на семейството
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следва да се интегрира в законодателството за децата и семействата и в политика
за ранно детско развитие (политици, вземащи решения и професионалисти в Бургас,
Велико Търново, Руен, София, др.)
Работата на НДД е модел на превенция на институционализирането на деца.
Проект ОАК е напълно в унисон с потребностите от навременна, индивидуално
ориентирана помощ, с координация на всички институции в подкрепа на семейството
(политици, вземащи решения и професионалисти в Айтос, Бургас,Поморие, Велико
Търново, София, др.)
В сравнение с реформата за деинституционализация на възрастни, реформата за
закрила и деинституционализация на децата на национално ниво върви напред, с
ясна цел – за закриване на институциите за деца и откриване на разнообразни и
достъпни алтернативни услуги за деца и техните родители. Процесът е добре
организиран и го изпълняваме с всички партньори на регионално и общинско ниво,
НДД е лидер в процеса. Проект ОАК допринесе за ускоряване на процеса за
закриване на ДМСГД, както и за спирането на настаняване на здрави деца в ДМСГД
през месец март 2018 г (политици, вземащи решения, професионалисти във всички
проектни области)
Децата от 0 до 3 години следва да станат приоритет на социалната политика.
НДД показаха, че програмите за превенция и реинтеграция, както и приемната грижа
са работещи подходи за положителна промята в системата на закрила на децата.
Особено място в политиките следва да се постави върху подкрепата за семейства с
малки деца с увреждания, защото само НДД работи в тази посока, особено в малки
населени места (политици, вземащи решения, професионалисти от всички области)
НДД работят дългосрочно, целенасочено, системно, с необходимите ресурси и
мотивация за реформиране на политиката, но и за подобряване на практиката за
превенция на изоставянето на деца. Думи и дела са в хармония, има
последователност, дълбочина в работата им за деинституционализация. (политици,
представители на АСП, РДСП, ОЗД в София, Бургас, Велико Търново, др.)
НДД информират и мотивират всички партньори за участие в реформата за
деинституционализация и за подкрепа на новите приоритети – превенция на
настаняването в ДМСГД, активна подкрепа на родителите, чиито деца са били
настанени в ДМСГД, работа с общността. (политици, вземащи решения и
професионалисти в София, Бургас, Руен, Стара Загора, др.)
Проектът и дейността на НДД, като част от Коалиция Детство 2025 по застъпничество
за децата дава видими резултати, защото застъпничеството е реална дейност и
кауза на НДД (политици, вземащи решения и професионалисти в Бургас, Руен,
Мъглиж, Поморие, Велико Търново, Стара Загора, София, др.)
Практиката на НДД въздейства върху качеството на социалната работа в ОЗД и в
ОКМД, чрез допълнителни професионални инструменти. Екипите по места стават поуверени, по-креативни, чувстват се подкрепени. Но е необходима продължаваща
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работа за синхронизиране на действията (представители на АСП, РДСП, ОЗД в Хасково,
Велико Търново, Бургас, Айтос, др.)
Проект ОАК показа какво е реална превенция на изоставянето - необходимата
подкрепа на семейството в първите минути и часове след раждането на
новороденото и осигури на нуждаещи се семейства интензивна, индивидуална,
включваща ресурсите на семейството подкрепа. Подобна превенция се предоставя
само от НДД и отделни програми, и не е част от дейността на държавните институции
(представители на АСП, РДСП, ОЗД в Айтос, Стара Загора, Хасково, София, др.).
3.1.3 Резултати съобразно анализа на документи, прилагани и разработени съобразно
приоритета на НДД “Политическа воля, въздействие върху политики”
Прегледът на 15 релевантни документа10, свързани с глобални и европейски
ценности, норми, препоръки по отношение на политиките за деца, както и основани
на тях позиции, публикации и писма на Коалиция Детство 2025, включително НДД, по
отношение на националните политики в България, даде възможност за следните
изводи:
НДД работи за прилагането на правата на детето и разпознава като водещ
документ Основните препоръки към Резолюцията на ООН за правата на детето
от 2019 г. с фокус върху деца без родителски грижи, изработен от коалиция от над 250
организации, мрежи и агенции, и насочен към:
• Разпознаване и приоритизиране на ролята на семействата;
• Подкрепа на семействата и превенция на на ненужното разделяне “семействодете”
• Защита на децата без родителски грижи чрез висококачествена алтернативна
грижа;
• Разпознаване на вредата от институционалните грижи за деца и превенцията
й;
• Укрепване на системите и услугите за закрила на детето;
• Осигуряване на адекватни финансови и човешки ресурси;
• Подобряване на събирането на данни и редовна отчетност;
• Осигуряване на пълноценно участие на деца без родителски или семейни
грижи.
НДД
познава
и
прилага
европейски
подходи
и
решения
за
деинституционализация на хора с увреждания и с ментални проблеми, хора без дом
и на деца с увреждания и непридружени или разделени деца мигранти.
НДД, като част от Коалицията Детство 2025, съвместно с други национални
мрежи за защита на децата, участва в изготвянето на най-малко 9 официални
позиции и писма до правителството на България, вкючително:
• Позиция на Национална мрежа на децата, Алианс за ранно детско развитие и
Коалиция Детство 2025 за спешното затваряне на специализирани институции за

10

Вж. Приложение 1. Матрица с документи за въздействие въррху политики

15

•
•

•
•
•
•
•

•

деца без зачитане на основния принцип на грижа “най-добрият интерес на
детето”;
Позиция на Коалиция Детство 2025 за необходимостта от обща стратегическа
визия за децата на България, както и за партньорството на НПО в процеса;
Позиция на Коалиция Детство 2025 относно “Центровете за настаняване от семеен
тип” (ЦНСТ) и процеса на деинституционализация в България, с пакет от мерки в
резидентните грижи за деца, мерки за закриване на институциите и пълна
промяна в системата за подкрепа, включително развитие на семейни
консултативни центрове, услуги за деца с психични проблеми, допълнителни
услуги, реформа на АСП и ДАЗД, добро обучение на персонала, адекватно
възнаграждение и др.;
Позиция на Коалиция Детство 2025 относно защитата на уязвимите семейства и
деца в алтернативни грижи по време на пандемията COVID-19;
Позиция на Коалиция Детство 2025 за подкрепа на проекта на Национална
стратегия за детето за гарантиране на правото на всяко дете да живее в семейна
среда;
Писмо на Коалиция Детство 2025 с искане за среща за партньорство за
деинституционализация на грижите за деца и работа по втория План за
изпълнение на “Визията за деинституционализацията на децата в Р България”;
Писмо на Коалиция Детство 2025 за необходимостта от спешна проверка и анализ
на случаите на настаняване на здрави деца до 3 г. в институционални грижи.
Писмо на Коалиция Детство 2025 за необходимостта от нов стратегически
документ за детето с цел: затваряне на специализираните институции,
намаляване на децата в резидентни услуги, увеличаване на децата в семейна
среда или приемна грижа;
Становище на Коалиция Детство 2025 за отхвърляне на законопроекта за
юридическите лица с нестопанска цел, поради опита за неоправдан държавен
контрол върху частноправни инициативи и свободата на сдружаване на
гражданите.

Изводи към Цел 1.
1. Проект ОАК се свързва с представите на хората за експертност, за дългосрочно и
професионално въздействие върху политиките за деца и за системна работа за
затваряне на институциите за деца; за реална, ежедневна работа за превенция на
изоставянето, но и за модел на навременна, активна семейна подкрепа, който
може да се прилага в цялата страна и за кауза, в която децата от 0 до 3 години
стават приоритет на националната социална политика. НДД работят дългосрочно,
целенасочено, системно, информират и мотивират партньорите за участие в
реформата за детската грижа, застъпват се и работят за координирани действия и
качествена социална работа в подкрепа на всяко дете в най-чувствителната му
възраст. (уместност и ефективност)
2. Застъпническата дейност на НДД - като част от международни и национални
мрежи и коалиции и като лидер в деинституционализацията на най-малките деца
на България - се разпознава като отговорна, основана на реална работа на терен,
устойчива във времето и водеща до видими резултати в иницииране на
законодателни действия, формулиране на приоритети в политиките и в
16

подобряване на качеството в социалната практика. Застъпническата дейност
обединява деца и възрастни, специалисти и съмишленици (ефикасност,
устойчивост)
3. Практиката на НДД в хода на Проект ОАК показва ярки примери на въздействие
върху качеството на социалната работа в ОЗД и в ОКМД, както и в живота на
подкрепените деца и семейства, продължаващо и след края на подкрепата и
проекта. Секторът повишава капацитета си да работи за превенцияна раздялата и
деинтституционализация, с модела на НДД за навременна, професионална,
достъпна, гъвкава, с внимание към конкретния случай и с доверие в семейството
подкрепа. (въздействие).
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3.2 Резултати от дейностите към Цел 2. Влияние и промяна на норми, ценности
и нагласи, за да се гарантира предотвратяване на раздялата и че нито едно дете
не е настанено в институционални грижи

“Нагласите се променят бавно, обществото ни и социалната система са длъжници на
децата и семействата. Системата е ригидна към многото и променящи се
потребности. Необходима е парадигма за работа по превенция на раздялата и
деинституционализация на национално ниво.. НДД вече има принос в създаването
на модели на работа със семействата и със специалисти в ОКМД. ДСП участват
активно в ОКМД и ползват моделите, защото водят до реална помощ”
(Ръководител проект “Подкрепа”, АСП)
“Вече имаме повече вяра в ресурсите на семейството, а деинституционализацията на
децата е вече факт и добра практика в град Хасково. Закрити са и трите
специализирани институции, които действаха на територията на града."
(ОЗД към ДСП – Хасково)
“Самите семейства имат нужда от подкрепа, за да променят нагласите си към
собствените ресурси. И вече има напредък в тази посока. Намаляха драстично
случаите на деца в риск от изоставяне. Тенденцията е устойчива и, надяваме се,
необратима.”
(ОЗД към ДСП - Царево)
“Работата с нагласите е непрекъснат процес, тя няма категоричен край, краен
резултат. Работи се постепенно и внимателно, докато положителното отношение
към биологичните родители не влезе в сърцата на професионалистите и приемните
родители.”
(Областен екип по приемна грижа – Стара Загора)
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“Децата в най-малка възраст се научават на кого да имат доверие и да казват какво е
важно за тях! Възрастните имат нужда от чистото детско мнение, като опит и
чувство, то е по-специално, защото разкрива преживяванията на детето. А нали
чувствата на децата са важни, когато се оказва подкрепа ...”
(Деца от Програмата за детско участие, НДД)

3.2.1 Резултати, основани на доказателства от изпълнението на проект ОАК
Анализът на всички релевантни отчетни документи на проект ОАК, с приложени
доказателства, показа следните конкретни резултати в работата с широк кръг
специалисти:
• НДД популяризира своя опит чрез обучения и консултации за работа по случай
сред 352 професионалисти (при планиран брой 200 професионалисти).
• В партньорство с Националната асоциация на общините в България, НДД
организира осем обучения IMPACT за 65 професионалисти от 7-те области на
проекта.
• През втората и третата година на Проект ОАК, екипът на НДД преминава от
обучение към консултиране на специалисти от ОЗД и представители на социални
услуги и общини в работата им по конкретни, сложни казуси за превенция и
реинтеграция на деца. 287 служители на ОЗД са консултирани за разработване на
индивидуални планове за подкрепа за деца и семейства. 92% от персонала на ОЗД
и 90% от персонала, предоставящ услуги за закрила на детето в 7-те области на
проекта, са с подобрени умения в областта на деинституализацията.
3.2.2 Резултати според мнението на политиците, вземащите решения,
професионалистите, членовете на ОКМД
Необходима е устойчива, целенасочена работа сред професионалистите и
приемните родители за създаване на положителни нагласи към биологичното
семейство – нагласи на разбиране за трудностите пред биологичното семейство и за
потребностите му от временна подкрепа. Подобни положителни нагласи влияят
върху качеството на подкрепата за семейството и върху отношението към
подкрепените деца – като към родители и деца, които получават помощ, за да бъдат
отново заедно. (представители на Екипите по приемна грижа – Стара Загора,
Областен екип по приемна грижа – Бургас, др.)
Нагласите сред специалистите се оценяват като категорично формирани в
подкрепа на семейството или като все още променящи се в посока ценността на
семейството в отглеждането на детето. Съвместно с НДД, специалистите помагат
на родителите да преодолеят трудностите си стъпка по стъпка и да се грижат за
децата си. Все по-рядко се настаняват малки деца в ЦНСТ - само като крайна мярка –
и все по-често семействата се насочват към други услуги – ЦОП, ЦСРИ, към НДД
също. Но това е бавен и непрекъснат процес. (представители на всички групи
професионалисти от 7-те области на проекта)
Нагласите сред родителите се променят постепенно към търсене на подкрепа и
осъзнаване, че изоставянето на дете не е временно решение, че това е трудно
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решение, което повлиява цялото семейство. Работата с нагласите на семействата е
важна цел, защото нагласите се повлияват от състоянието на семейството в
момента – има ли работа, препитание, двамата родители ли се грижат за детето или
това е самотния родител, разбират ли се родителите, има ли здравен риск за детето
или увреждане. Все по-малко родители изразяват нежелание да се грижат за детето
си. При получена навременна материална подкрепа да преодолеят конкретната
криза, родителите събират сили и желание за нормален семеен живот, за грижа
за детето – макар че трудностите продължават (професионалисти в Айтос, Бургас,
Поморие, Стара Загора, Хасково, Плевен, Сливен, Созопол, др.).
Промяната в нагласите се постига чрез прилагане на методите и продуктите на НДД
за превенция и реинтеграция – те са работещи, приложими в практиката,
допринасящи за решаването на конкретни, сложни казуси, тъй като включват
разбираеми инструменти за пряка работа със семейства, за координирани дейности в
подкрепа на най-уязвимите деца и семейства, за популяризиране на добрите
практики (представители на всички групи от проектните области).
Моделът на ОКМД е професионален, ефективен и приложим на областно и
местно ниво инструмент за активна социална работа по случай, включително в
компактни общности, за превенция на деинституционализацията и за реинтеграция
чрез координация на всички институции и организации при решаването на
конкретни, сложни казуси (политици, вземащи решения, професионалисти, членове
на ОКМД в София, Поморие, Бургас, Димитровград, др.) “Работим за превенция на
раздялата в райони с компактно ромско население, които са застрашени от бедност,
социална изолация и ниско ниво на образование. Подкрепяме семействата заедно с
координатора на НДД и имаме резултати... Активизират се ресурсите на семейството
за справяне, дори в много трудни моменти!” (Началник ОЗД към ДСП - Котел)
Философията на обученията и консултациите по Проект ОАК е да бъдат форум
на взаимно учене от реалните случаи на практиката, подкрепено с професионално
знание – за застъпничество и добро управление на процеса на
денисттитуционализация на областно ниво, за партньорския модел на работа за
деинституционализация и др. Обученията и консултациите дават общо, споделено
практическо и полезно знание, с нови подходи в работата по случай, отчитащи
спецификата в случаите - оценка на потребностите от подкрепа, рисковете и
ресурсите в основните области на живот, индивидуално планиране на подкрепата
заедно със семейството, навременна и координирана подкрепа на семействата, с
техен принос и усилия (професионалисти и членове на ОКМД от всички области).
3.2.3. Резултати съобразно анализа на документи, прилагани и разработени от НДД
съобразно приоритета “Ноу хау”
Прегледът на 13 документа11, разкриващи как животът на децата може да бъде
променен чрез закриване на институциите и подкрепа на децата да живеят в
позитивна, стабилна семейна или близка на семейната среда, даде възможност за
следните изводи:

11

Вж. Приложение 2. Матрица с документи за постигане на промяна чрез ноу хау.
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НДД е учеща, рефлексивна организация, която развива дейността си чрез
професионални подходи, основани на проучвания и доказателства в европейски и
в национален мащаб, включително проучвания върху ролята на борбата с
бедността, затварянето на входа към институциите и подкрепата в общността и в
семейната система като инструменти за ефективна национална политика за
деинституционализация – в България и в Европа.
НДД разработва, прилага и популяризира в национален и международен контекст
Политика за защита на децата и Модел на активна семейна подкрепа12,
представящи принципи на закрила на детето от различни групи значими рискове
и подход на работа със семейството чрез засилване на ресурсите му, чрез връзки с
общността и осигуряване на достъп до финансова подкрепа и подходящи услуги.
НДД прилага тези политики във всички държави на своята дейност и въздейства
върху работата на партньорите си в посока тяхното приемане като общ модел.
НДД разработва, прилага и популяризира в национален и международен контекст
философията на социалната работа за деинституционализация, основана на
системния подход към семейството и трансформирана в уникалния български
модел на Областен координационен механизъм за деинституционализация,
интегриращ ключовите компоненти на подкрепа на детето – превенция,
реинтеграция и приемна грижа, обучение и консултиране за координация на
подкрепата на областно ниво.
НДД проучва, трансформира в знание и популяризира добрите практики,
факторите за успех и ключовите принципи на подкрепа на семейства с малки деца
в риск от раздяла, основани на работа на терен в 12 области в България и на лични
истории.
Пряката работа на терен на екипа на проект ОАК се основава на разработени и
тествани в практиката инструменти, с цялостен алгоритъм за подкрепа за
превенция (с оценка на развитието и потребностите, оценка на семейството в
основните области на живот, оценка на капацитета на семейството, оценка на
потребностите от подкрепа, планове за подготовка и подкрепа, работа със
семейството, описание на случая, финансова подкрепа за превенция, протокол за
дарение, затваряне на случая, др.) и с алторитъм за подкрепа за реинтеграция (с
подобни инструменти).
НДД създава творчески продукти за популяризиране на философията на
активната семейна подкрепа, вкл. филми с добри практики и лични истории за
трудния обратен път от институцията до семейния дом или приемното семейство.
Петте филма – “Необикновени приемни родители за необикновени деца”,
“Променени съдби”, “Да бъдеш родител”, “Винаги семейства, никога институции”
– с два разказа за завръщането в дома – въздействат многопосочно и устойчиво
върху широка национална и международна аудитория (на сайта на НДД и в
YouTube), наброяваща към момента на изготвяне на доклада на оценката над 12
хил. гледания.

Моделът на активна семейна подкрепа и Областен координационен механизъм за деинституционализация
(ОКМД) са са признати за добри практики от УНИЦЕФ Женева, МТСП и СЗО.
ОКМД е включен в Областната стратегия за социалните услуги.
12
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За устойчивата си професионална дейност в подкрепа на приемните семейства,
НДД получава специалната награда на Националната асоциация по приемна грижа
“Спасител на детството” за принос към приемната грижа.

Изводи към Цел 2.
1. Дейността на НДД за въздействие върху нормите, ценностите и нагласите доказва
необходимостта от продължаваща, целенасочена работа сред професионалисти и
приемни родители за създаване на положителни нагласи към биологичното
семейство, от една страна, и за създаване на нагласи на доверие в собствените
сили в семействата с малки деца, от друга страна. Създаването на положителни
нагласи е не просто позитивен подход на подкрепа, това е професионален
инструмент за въздействие върху всички повлияни от риска от раздяла – деца,
родители, разширено семейство, и помагащите до тях – социални работници в ОЗД
и социални услуги в общността, приемни родители и екипи за приемна грижа, др.
Това е и професионален инструмент на застъпничество и формиране на устойчиви
обществени нагласи на нетърпимост към институционализацията на деца и на
нагласи на разбиране и подкрепа на техните семейства и близки. (уместност,
ефективност, устойчивост)
2. Промяната в нагласите не е интуитивен, спонтанен или пожелателен процес, тя е
процес на изграждане на капацитет и се постига чрез работа с конкретни
професионални методи на социална работа в ежедневното взаимодействие между
деца, родители, помагащи, вземащи решения и тяхното популяризиране. В
рамките на Проект ОАК това са инструментите за превенция и реинтеграция,
разработени и/ или прилагани от НДД и партньорите – Модел на активна семейна
подкрепа, Модел на ОКМД, Наръчник с добри практики и други европейски методи
и инструменти за оценка, планиране, предоставяне и мониторинг на пряката
подкрепа на най-уязвимите деца и семейства – на индивидуално, местно и
областно ниво. (въздействие)
3. НДД е учеща, рефлексивна организация, която развива дейността си чрез
професионални подходи, основани на проучвания и доказателства в европейски и
национален мащаб, включително проучвания върху ролята на борбата с
бедността, затварянето на входа към институциите и подкрепата в общността и в
семейната система като инструменти за ефективна национална политика за
деинституционализация – в България, и в Европа. От своя страна, НДД
популяризира и въвежда като стандарти на работа сред партньорите
професионалните принципи за активна подкрепа на семействата - чрез
въздействащи лични истории на подкрепени деца, родители и приемни родители.
(уместност, въздействие)
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3.3 Резултати от дейностите към Цел 3. Осигуряване на подкрепа за родители
и полагащи грижи, осигуряване на достъп до качествени, подходящи и
достъпни услуги за предотвратяване на разделянето на деца и семейства в 7
области в България

3.3.1 Резултати, основани на доказателства от изпълнението на проект ОАК
Анализът на релевантните отчетни документи на Проект ОАК, с приложени
доказателства, показа следните резултати за децата и семействата в риск от
раздяла:
• Предотвратено е институционализирането на 465 уязвими деца, като 386 деца
от тях са получили подкрепа в биологичните им семейства, а 79 деца - в
приемни семейства. Ключов фактор в този процес са съвместните усилия на
специалистите от ОЗД, местните власти, полагащите грижи и НДД в подкрепа
на семействата.
• 403 деца в биологични семейства и 87 деца в приемни семейства имат
напредък в своето здравословно, психологическо, поведенческо, познавателно
и социално развитие и семействата са напуснали програмата за подкрепа
3.3.2. Резултати според мнението на семействата, професионалистите, членовете на
ОКМД, политиците и вземащите решения
"Бях в безизходица, с 4 деца, бебе на 40 дни, без пари за наем, разходи и храна. Щяха
да ме изгонят от квартирата. Д. ме подкрепи навреме и с любов към работата си,
винаги усмихната - точно с това, от което имам нужда. Подкрепа и кураж!”
(майка, гр. Сливен)
"Ние сме от родителите с трудности по време на COVID-19, без работа и финанси, с
малко бебе...Получихме цялата човешка и професионална подкрепа! Искаме да сме
полезни на други родители – така, както ни помагаха на нас. Можем да участваме в
акции като доброволци. Майките могат да помагат в грижите за децата, а бащите да
помагат при акции с труд. Който е получил помощ, иска да даде помощ!”
(баща и майка, гр. Бургас)
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"НДД дават достатъчно дори на самотна многодетна майка като мен – подкрепа в
трудни моменти, чувство за сигурност, че не съм сама и внимание към децата, което
няма срок!"
(майка, Стара Загора)
"Беше тежко – без документи, без работа, без дом, не знаехме ще можем ли да
гледаме бебето. В този момент получихме подкрепа от НДД. Стъпихме си на краката.
Сега бащата е здравен медиатор, аз гледам децата. Разбираме се!”
(майка и баща, гр. Хасково)
"Трите деца бяха в ЦНСТ, майката болна, дезориентирана, в криза на зависимостта.
Домът ни – напълно разрушен от зависимите родители и негоден за живот. И аз –
сама и с чувство за вина. Без Д. нямаше сега да сме заедно във възстановения ни дом
и с надежда за децата.”
(баба-настойник, гр. Сливен)
"Много топло ни стана, когато НДД ни донесоха подаръци за Нова година! Чувстваме
се подкрепени, важни – това не е искана помощ, а човешки жест! ”
(майка, гр. София)
"Родителят има нужда от успокоение, че може да се справи, че не е лош родител.
Грешките са разрешени, родителството се учи! Важна е връзката с детето – така с
израстването на детето, израства и родителят!”
(Деца от Програмата за детско участие, НДД)
Всички интервюирани родители споделиха своята удовлетвореност и благодарност
от предоставената подкрепа от НДД, със съдействието на ОЗД. Срещите в домовете на
семействата, разказаните лични истории, детските кътове, обзаведените кухни,
ремонтираните стаи, детските гласове и усмивки надхвърлят анализа на
споделеното, но той може да даде конкретни примери на получената подкрепа –
мозайка в общата картина.
Мнението на родителите за същността на подкрепата
• Психологическа подкрепа - Всички родители приемат посещенията на
координаторите на НДД в домовете им като форма на внимание, но и подкрепа. Тя
включва психологическа помощ в трудни моменти, разбиране на преживяванията
и проблемите на семейството, приемане на родителите като добри хора в нужда.
Помощта е мотивираща, защото се дава без критика, но с очакване за активност и
отговорност от страна на родителите.
• Материална подкрепа - Всички интервюирани родители са получили от НДД
някакъв вид материална подкрепа: “най-важното за едно бебе – памперси,
адаптирана храна и дрешки”, хранителни продукти за семейството, почистващи
материали за дома, тоалетни принадлежности, детска козметика, детско
оборудване и обзавеждане – завивки, детски колички, кошчета, корита,
проходилки, столчета за хранене, детски колела, детски легла, дърва за зимата, др.
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Финансова подкрепа – Почти всички родителите са получили някакъв вид
финансова подкрепа: парична помощ (родители от Бургас, Сливен, др.), платени
натрупани сметки за ток и вода, за наем (родители от Бургас, Стара Загора,
Сливен, Хасково, др.), закупени лекарства (родители от проектните области).
Здравна подкрепа - Част от родителите са получили финансова и посредническа
подкрепа за лечение на детето, за оперативни процедури, за семейно планиране
(родители в Бургас, Сливен, др.).
Битова подкрепа - Голяма част от семействата в криза са получили битово
оборудване и обзавеждане – апарат срещу влагата в жилището, пералня, печка,
хладилник, бойлер, миксер, нов електромер, спалня, ракла, скрин, витрина, често
продадени от родителите, за да платят спешни задължения (родители от Бургас,
Сливен, Стара Загора, София, др.).
Подкрепа за ремонт - Част от родителите са получили подкрепа за ремонт на
жилището - материали за ремонт, начална сума за ремонт, кухненско оборудване,
др. Подкрепата на НДД е мотивирала подкрепа и от близки на семействата, и от
общността (родители в Сливен, Стара Загора, Хасково, др.).
Административна подкрепа - Част от родителите са получили административна
помощ от НДД – за издаване на лични документи, за подаване на документи за
детска градина и за общинско жилище, за достъп до социални помощи, насочване
към здравни и социални услуги (родители в София, Стара Загора, др.).
Образователна подкрепа - Част от родителите са получили учебни помагала и
лаптоп за по-големите си деца-ученици или за тях самите – като ученици във
вечерно училище (родители от Бургас, Сливен, София, др.).
Емоционална подкрепа - Всички родители споделят радостта на децата от
получени подаръци за празниците, които носят усещането, че децата им са
специални и заслужават внимание, а не само подкрепа (родители от всички
области).
Подкрепа при криза - За всички семейства подкрепата е дошла в много тежък
момент – в края на бременността на непълнолетни или многодетни самотни
майки, в родилното отделение, “в момент на следродилна депресия”, напускащ
баща, в момент “с оскъдни средства” или “без никакви средства” в семейството,
“при старта на карантината – с минимална заплата на бащата, а после и без
никаква работа и заплата”, в момент на психическа криза за един или и двамата
родители, в момент на здравен риск или заболяване на бебето, на родителя или в
семейството (зависимост, инсулт, психична болест, деменция, др.), в период на
продължаваща безработица и бедност, конфликт в общността (риск от “крадене”
на непълнолетно момиче за брак), последици от пандемията с COVID-19 и липсата
на работа, др.
Навременна и достъпна подкрепа - Всички интервюирани родители споделят,
че са получили подкрепа от НДД (съвместно с ОЗД) още при раждането на детето
или в момента на криза за семейството – веднага след първата среща. Подкрепата
идва след насочване от ОЗД, след подкрепа в Звено “Майка и бебе” или разговор с
други подкрепени родители. Общо е мнението, че НДД работят бързо, търсят
контакт със семейството, питат за проблемите, как се справят, от какво имат
нужда – често координаторите са малкото външни хора, с които се среща
семейството. Само един родител счита, че НДД не популяризират достатъчно
дейността си и тя е научила случайно за тях от своя близка (майка, гр. Сливен).
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Уместна, достатъчна подкрепата – Всички интервюирани родители оценяват
подкрепата като “точно това, от което имахме нужда”. Дори родители, които и с
помощ се справят трудно, споделят, че тази подкрепа е достатъчна, защото и те
трябва да допринасят като родители и защото и други семейства имат нужда от
подкрепа – нагласа на съпричастност и нова култура към външната подкрепа.
Периодична и продължаваща подкрепа – Всички интервюирани родители
споделят, че контактите с координаторите на НДД са непрекъснати, подкрепата е
ежемесечна и при нужда - по-честа, за периода, определен от правилата на НДД, но
при крайна нужда - и след него. А емоционалната подкрепа не спира!
Подкрепа “Предай нататък” – Подкрепата е толкова зареждаща и
удовлетворяваща, че родителите имат желание те да окажат подкрепа на други
като тях – с дрешки, с продукти, с доброволен труд, с участие в инициативи на НДД.
Голяма част от родителите с гордост споделят, че вече се справят сами, че не
търсят подкрепа, освен за най-необходимото, че мислят за други семейства – в поголяма нужда и с по-малко вяра от тях!

Резултати от подкрепата - Всички родители споделят с благодарност и гордост
положителните промени в семейството:
• Дом – “Имаме вече сигурно и хубаво място за живот за мен и детето. Това беше
много силен тласък. Обичам всяко нещо в дома ни, всичко е изстрадано, никой не
може да разбере чувствата ми към дома!” (майка, гр. Стара Загора и други
родители от всички проектни области)
• Стабилизация - “Най-важна бе финансовата подкрепа. Внесе спокойствие в мен,
че ще се справя с другите проблеми. Много полезна беше и психологическата
подкрепа, преодолях моята скептичност, недоверие и в себе си, и в другите хора.
Спокойна съм, че имам подкрепа – при нужда. (майка, гр. Стара Загора и други
родители от всички проектни области)
• Доверие и сигурност – “Споделяме проблемите си, развитието на детето. Имаме
си доверие с НДД. (баща и майка, гр. Бургас). “Имам чувство за сигурност,
създадено от всичко получено като помощ от НДД – за жилището, за децата.”
(майка, Айтос) и други родители от проектните области.
• Здраве и образование – “Децата са здрави, ходят на градина, на училище. Имат
личен лекар, всички имунизации. Ако има проблем – алергия, хрема, веднага търся
лекар!” (майка, с. Узунджово и други родители от проектните области).
• Сплотеност в семейството – “Семейството общува чудесно, децата се обичат, сега
и майка ми (бабата) е с нас, върна се от работа в Италия и ни помага.” (майка, гр.
Сливен)
• Работа – “Щом детето тръгне на градина, ще започна работа, работила съм като
миячка в ресторант, също и в “Чистота”, пак ще ме вземат на работа. Ще имам
време и за детето, след работа.” (майка, гр. София). “Имам трудности, с които
трябва да се справя сама – имам задължения и сега ще имам запор на част от
заплатата, но полека ще изчистя задълженията си. Важното е, че работя и колегите
ми помагат. НДД дават достатъчно, дори на самотна майка като мен!” (майка, гр.
Стара Загора).
Устойчиви потребности от подкрепа - всички интервюирани родители заявяват, че
се справят след края на подкрепата, с различни средства – заплата (най-често на
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единия родител, по програми за заетост), социални помощи, еднократни помощи от
ДСП, майчинство, стипендия от Университета, пенсия по болест, подкрепа от
разширеното семейство и приятели, собствена мобилизация.
Важни потребности от продължаваща подкрепа споделят родители и настойници:
• Здравни проблеми на децата – “Бебето прави алергия от всички видове
памперси, трябва да го види алерголог, трябва лечение..” (баба, гр. Сливен) “Имаме
нужда от консултация със специалист за ходенето на детето, то носи ортопедични
обувки, има затруднено придвижване. Личният лекар наблюдава детето и ще го
насочи към ортопед или рехабилитатор, но дали ще справим финансово.” (майка,
гр. Бургас), “Второто дете има изкривяване на оченцето, може да се оправи само с
операция, но тя струва 2000 лв., това е невъзможна сума за нас” (баба-настойник,
гр. Сливен).
• Психологически проблеми на родителите и децата – голяма част родители и
членове на разширеното семейства споделят нужда от психологическа подкрепа,
в случаи на преживяна раздяла на родителите, агресия в семейството, психични
проблеми и зависимости, продължаващо заболяване на член на семейството,
постоянна несигурност, др., които се отразяват и на развитието на децата. При
криза в семейството децата са раними, емоционално нестабилни, понякога
агресивни, с проблеми като неволно изпускане, липса на концентрация,
тревожност, др. Семейството вижда проблемите, но не може да се справи без
помощ. “Детето има нужда от подкрепа, има емоционални изблици след всяко
изчезване на майка му, поведението му се променя” (прабаба, гр. Айтос и други
родители).
• Терапевтична подкрепа на родители със зависимости – “Родители със
зависимости трябва да бъдат подкрепяни психологически и терапевтично, те не
могат да се справят сами със зависимостта, страдат те, страдат и семействата им!
Обществото им слага стигма и не искат да помагат, отблъскват дори и децата,
защото майка им е била наркоманка. Това се случва даже в училището.” (бабанастойник, гр. Сливен)
• Финансови трудности на роднините-настойници, които често са пенсионери
или не могат да работят на пълен работен ден заради грижите за децата.
“Роднините-настойници се нуждаят от финансова подкрепа, както приемните
родители. Децата не могат да се гледат с по 150 лв. Те се хранят добре, имат нужда
от дрехи, обувки, пособия за училище.” (баба-настойник, гр. Сливен).
Мнението на политиците и вземащите решения, професионалистите, членовете на
ОКМД
Всички интервюирани професионалисти оценяват подкрепата на деца и семейства
от страна на НДД като качествена, активизираща ресурсите на семействата и
навременна. Оценката се основава на съвместната работа с координаторите на НДД,
изграденото доверие и постигнатите резултати.
Професионална работа по случай с деца в различен риск
• “Най-видимият резултат е, че няма нито едно изоставено дете! НДД не просто
предоставя материална подкрепа, това не е спонтанна, кризисна подкрепа – те
участват в комплексната работа по случай – обсъждаме каква подкрепа води към
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•

•

целта на интервенцията, да е част от плана за подкрепа, да води до овластяване на
семейството, а не до зависимост от подкрепа” (Директор, КСУДС - Стара Загора);
“Моделът на активна семейна подкрепа ни помага да бъдем “гъвкави” и да
работим с деца в различен риск - не само по Координационния механизъм за
деинституционализация, но и по Координационния механизъм за взаимодействие
при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за
взаимодействие при кризисна интервенция, и по Координационния механизъм за
рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца, жертва на
трафик (Община Бургас, отдел “Здравеопазване и социални дейности”, член на
ОКМД).
“Доброто отношение към семействата и предоставянето на конкретна подкрепа
води до добри резултати – в последната година нямаме изоставени деца,
предоставяме с НДД здравни услуги, вкл. безплатно поставяне на контрацептивни
средства на жените (имаме 10 случая), подобрени са грижите към децата и
тяхното развитие” (Началник ОЗД Руен)
“Повиши се доверието на семействата в институциите и в специалистите,
които работят с тях. В резултат на подкрепата на НДД, на доброто отношение към
семействата, на нашата координация, семействата се “отварят” към нас, споделят
и проблеми, но и свои ресурси, напрежението намалява, остава разбирането и
съвместните действия” (социален работник, ДСП Поморие).

Помощ на семейства без достъп до подкрепа
• “НДД протягат ръка на семейства, които иначе не биха имали достъп до
социални помощи и услуги, тъй като не отговорят на административните
изисквания - поради липса на лични документи, местоживеене, родителски права,
др.” (Началник ОЗД - ДСП Царево).
Реална и навременна подкрепа за целостта и живота на семейството
• “Сигурна среда за децата – подкрепени семейства, здрави и образовани,
щастливи деца” (Координатор ОКМД, Велико Търново);
• “Три са значимите постижения на НДД - системната работа по
деинституционализация, ОКМД и реално подкрепени деца и семейства”
(Ръководител проект “Подкрепа”, АСП);
• “НДД подкрепя семействата, точно когато имат нужда, а не когато последиците
са необратими. Семейната подкрепа влияе положително на живота на много
семейства и те успяват да съхранят семейните си ценности и да останат заедно.”
(Общностен център за подкрепа на деца и родители - гр. Хасково);
• “Моделът на НДД дава на семействата възможност да получават бърза и
навременна помощ, която ги окуражава и мотивира, връща усещането, че има
кой да помогне в грижите за отглеждане на децата им. Показател за това са
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обратни връзки от родители и колеги от социалните услуги. Получени са 7
благодарствени писма от тях до НДД.” (Заместник областен управител на Област
Бургас-2014-2019, член на ОКМД).
“Имам предложение: НДД да се застъпи за отпускане на месечна помощ от
държавата за превенция на изоставянето на семейства с деца в много висок риск,
за обозрим срок – например 1 г. Отпусканата еднократна помощ за превенция от
ДСП не е достъчна” (Началник ОЗД-Поморие).

Повишени умения на родителите за грижа за децата
• “С подкрепата си НДД помага на семейството да изгради толкова важната
емоционална връзка родител-дете, която е протектора за бъдещото отглеждане
на детето в семейството. През последните няколко години ДСП Созопол няма
изоставени деца, и не само във възрастовата група от 0-3г.” (Началник ОЗД към ДСП
– гр. Созопол).
• “Благодарение на подкрепата от НДД, родителите са значително по-отговорни в
грижите и задоволяването на потребностите на децата, както и в семейното
планиране. Подкрепените деца продължават да се отглеждат в семейна среда,
грижата за тях е по-пълноценна. Жени, които са многодетни и е отчетен риск от
непланирана, рискова бременност, са мотивирани да използват контрацепция”.
(Член на ОКМД, ЦОП – гр. Бургас)
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3.3.3 Резултати съобразно анализа на документи, прилагани и разработени от НДД
съобразно приоритета “Изграждане на капацитет"
Прегледът на 10 документа13 (допълващи вече представените документи),
предлагащи конкретни инструменти за пряка подкрепа на децата в риск и
ангажиращи ресурсите на семейството и общността,
даде възможност за
формулиране на следните изводи:
НДД разработва, прилага и популяризира в национален и международен
контекст системно разработени професионални документи, осигуряващи
цялостния процес на планиране, предоставяне и анализ на предоставената подкрепа,
а именно:
• теоретични документи с ценности, стратегия и цели, планирани като дългосрочни
приоритети и насочени към реформа на закрилата и грижата за деца;
• приложни модели на интервенция, насочени към откриване и подкрепа на деца в
риск от раздяла от родителите им и превенция на институционализацията (част
от цялостния модел на деинституционализация на НДД).
НДД прилага и популяризира утвърдени международни документи в подкрепа
на децата и семействата, допълващи собственото ноу-хау, сред които:
• съвременни насоки за борба с детската бедност и за детско благополучие в ЕС и
инструментите за превръщане на тези политики в действие;
• приложни документи с етапите на подкрепа в основните области на живот:
икономическа помощ, достъп до услуги, терапевтична подкрепа, преодоляване на
неглижирането и домашното насилие, мониторинг и подкрепа за реинтеграция на
децата, инструменти за укрепване на системата за закрила на детето
• международни добри практики, обобщени от УНИЦЕФ, включително и практиката
на НДД, с методология, анализи на политики, с инструменти за изграждане на
националните системи за закрила на детето в Централна и Източна Европа;
• международни методологии, стратегии и принципи за работа с хора със специални
потребности, с разбиране на поведението им и (само)управление на поведението;
• теоретични подходи за управление на социалните услуги в общността – малки
групови домове, дневни центрове, др. – с обучителни програми за директори на
услуги и помагащи на деца с увреждания. Адаптирани са за българския контекст.
Изводи към Цел 3
1. Семействата с малки деца от 0 до 3 год. в риск от раздяла имат комплексни,
неотложни и трайни трудности – непълно семейство, самотно (многодетно)
родителство, липса на дом или на нормални жилищни условия, ограничени и
несигурни доходи, свързани с безработица, затруднен достъп до социална
подкрепа; заболяване/ увреждане или зависимост на член на семейството или
здравен риск/ увреждане на детето, затруднен достъп до социални или здравни
услуги, вкл. до детски заведения, риск от домашно насилие, др. Подобни
комплексни и взаимосвързани проблеми трудно могат да бъдат преодолени само
със собствен ресурс на семейството, често то търси бързи решения и влиза в
13

Вж. Приложение 3. Матрица с документи за постигане на промяна чрез изграждане на капацитет.
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спиралата на нови проблеми, без решение на старите – заеми, кредити, отказ от
необходимо лечение и услуги, изолация, влошаване на взаимоотношенията, страх
за малкото дете, растящо в такава среда и спонтанни решения за “временно”
изоставяне на детето. Тези проблеми са ясен знак за крайна уязвимост на
семейството и за нуждата от адекватна система за закрила – на инвидидуално и на
национално ниво.
2. Семействата с малки деца в риск от раздяла се нуждаят от подкрепа с подобен
комплексен характер.Такава подкрепа, по мнението на родителите и
професионалистите, НДД предоставя в период на криза и при недостатъчни
ресурси за справяне, като въздейства в основните области на живот – здраве и
развитие на детето, образование, сигурност и уют в дома, икономическа
стабилност, достъп до услуги и подкрепа, емоционални връзки и поведение,
образование и заетост. Подкрепата се оценява като навременна, достъпна,
отговаряща на потребностите в момента на криза, предоставяна с доверие към
семейството и към неговите усилия да се справи, с ясен договор за характера и
продължителността на подкрепата, но и с чувствителност към продължаващите
потребности от подкрепа. (уместност, ефективност, ефикасност)
3. Част от семействата имат потребности от продължаваща подкрепа, често отвъд
периода и обхвата на подкрепа от НДД, включително свързани и с пандемията
COVID-19. Най-често потребностите не водят до риск от изоставяне, а по-скоро до
активизиране на семейството да търси други решения, не винаги с категоричен,
положителен резултат. Необходимо е целенасочено допълнително проучване на
подобни случаи “в устойчив риск”, за да идентифицира потребности от специфична
подкрепа в семействата, която към момента е недостатъчна, трудно достъпна или
изцяло липсва в социалната система (например, достъп до финансова подкрепа от
държавата на родители с малки деца в крайна бедност, целева финансова подкрепа
на близки-настойници на малки деца, психологическа подкрепа и лечение на
родители със зависимости, кризисна и продължава подкрепа на жени и деца
жертви на насилие, др.). НДД има професионален ресурс за подобно проучване и
застъпничество, вкл. според мнението на интервюираните родители и
професионалисти. (уместност, въздействие, устойчивост)
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3.4. Резултати от дейностите по изпълнение на Цел 4. Укрепване, разработване
и
осигуряване
на
адекватно
предоставяне
на
услуги
за
деинституционализация и превенция на разделянето на бебета и малки деца в
7 области в България

3.4.1. Резултати, основани на доказателства от изпълнението на проект ОАК
Анализът на всички релевантни отчетни документи на проект ОАК, с приложени
доказателства,
показа
следните
резултати
по
отношение
на
деинституционализацията и превенцията на разделянето на бебета и малки деца в 7те области в България, а именно:
• Броят на децата (418 деца), настанени в 8-те целеви институции през 2017 г., е
спаднал с 38% до 259 деца към края на септември 2020 г., благодарение на
колективната работа на НДД България и ОЗД.
• Броят на децата, които са влезли в осемте целеви институции, намалява
постепенно от 96 през 2018 г., на 76 през 2019 г. и 57 през 2020 г.
• Съвместно с местните специалисти по закрила на детето, екипът на Проект ОАК е
подкрепил 364 деца да бъдат изведени от осемте целеви институции в семейства
или алтернативни грижи. От тях 174 са осиновени, 113 са настанени в приемни
семейства, 60 са върнати в биологичните си семейства, 8 са подпомогнати за
независим живот, 8 са настанени в съществуващи услуги (включително ЦНСТ) и
едно дете е подкрепено да се върне в Румъния.
• 50% от децата, останали в тези институции, са с увреждания и не могат да бъдат
реинтегрирани в техните родни семейства или настанени в приемна грижа и чакат
да бъдат преместени в резидетни услуги за деца с тежки увреждания.
Основните методи на подкрепа за деинституционализация и превенция на
разделянето на бебета и малки деца в рамките на Проект ОАК включват работа с
приемни семейства и подкрепа на родителите за реинтеграцията на децата,
настанени в институции.
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3.4.2 Резултати в предоставянето на приемна грижа според мнението на приемните
семейства, професионалистите, членовете на ОКМД, политиците и вземащите
решения
“ Детето се учи на обич в най-ранно детство. Ако не получи обич тогава, никога няма
да се доверява, да обича! И днес децата в институции не получават обич, не
опознават гушкането, грижата. Това трябва да се промени"
(приемен родител, гр. Славяново)
" Детето беше спешно настанено и получихме от НДД всичко необходимо в деня на
настаняването,сякаш подготвено от грижовна майка!"
(приемен родител, Стара Загора)
"Навременна, конкретна и в много тежък момент подкрепа – предстояща операция
за поставяне на кохлеарен имплант на детето, което е със 100% глухота. НДД
предоставиха цялата сума от над 4 хил. лв. По-късно получихме още финансова
помощ от общината, дарители, но 2 месеца след операцията. Детето получи шанс да
проговори”
(приемен родител на деца с увреждания, гр. Хасково)
" Приемното семейство е едно от най-добрите неща, които държавата ни е развила
за децата. Благодарим на НДД, че подкрепят приемните семейства. В селото всички
познават децата ни, наблюдават развитието им, харесват ги. Децата се променят в
семейна среда за няколко месеца! Развиват уменията си, имат дневен режим, чисти
и спретнати са, общуват с всички тук. Най-важното е любовта! Всяко дете има нужда
от любов, гушкане, внимание.”
(приемен родител, с. Тръстиково)
" Мечтая да направя среща на цялото семейство, с всички приемни и осиновени
деца, с техните родители и осиновители, и да празнуваме заедно!"
(приемен родител, Хасково)
"Възрастните подценяват спомените на малкото дете, мислят, то ще забрави.. Но
детето запазва усещанията си за нещо негативно или позитивно. За това трябва да
се работи с родители, приемни родители, специалисти – да знаят, че децата
разбират емоциите, дори да не знаят значението на думите за тях, те усещат
напрежението, болката на родителите. Тези спомени не изчезват и за цял живот
влияят на детето като усещане, асоциация, страх или надежда.”
(Деца от Програмата за детско участие, НДД).

Мнението на приемните родители за подкрепата от НДД
Всички интервюирани приемни родители оценяват подкрепата от НДД като напълно
достатъчна, свързана със спешното настаняване на детето в приемното семейство и
със знание за нуждите на конкретното дете. По своя характер подкрепата най-често
е:
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•

•

•

Материална подкрепа – всичко необходимо за грижите на детето през първия
месец (докато приемните родители получат първа заплата) – адаптирана храна,
памперси, шишета, козметика, проходилки, колички за бебетата или храни,
дрешки, играчки, помагала за малките деца. “НДД знаят за всяка възраст какви са
нуждите на децата.” (приемен родител, с Тръстиково, Бургас). Подкрепата е
необходима за всеки приемен родител, защото “всички вещи, дрехи, играчки,
децата взимат със себе си – така се чувстват по-спокойни.” (приемен родител, гр.
Стара Загора)
Финансова подкрепа - подкрепа за медицински прегледи, процедури,
интервенции, както и за заплащане на медицински консултации със специалисти
(ортопеди, рехабилитатори, др.), необходими за децата с увреждания (приемен
родител, гр. Славяново, други приемни родители), финансова подкрепа за гориво
при консултация с кардиолог в София (приемен родител, гр. Хасково).
Консултативна подкрепа – информация за ролята на приемния родител, за
екипната работа, за важните цели през “месеца на напасване” – първия месец на
срещи и опознаване с детето, обсъждане на конкретни случаи на деца, на
трудности в развитието им, на трудности пред приемното семейство, за стъпките
за осиновяване на приемно дете, др. (приемен родител, гр. Хасково, гр. Плевен, други
приемни родители)
Продължаващ контакт между НДД и приемните родители – за обмен на
информация, проучване на потребностите и развитието на децата, подготовката
за връщане в биологичното семейство или за осиновяване, др. Всички
интервюирани приемни родители споделят увереността си, че могат да потърсят
координаторите на НДД при нужда и да получат подкрепа. Това им носи
спокойствие и чувство на принадлежност. “Всяко приемно семейство в община
Плевен е било подкрепено от НДД.” (приемен родител, координатор на Национална
асоциация за приемна грижа за област Плевен)

Мнение на приемните родители за резултатите за децата
Общосподелено е мнението, че приемната грижа е необходима и прекрасна подкрепа
за децата, които за няколко месеца наваксват в развитието си, стават по-спокойни,
общителни и усмихнати
• Въздействието върху децата е видимо, положително, трайно – “Децата
откриват дом и обич, възможност за осиновяване и за собствено ново семейство!”
(приемен родител, гр. Славяново); “Даваме любов на децата. Когато я получат,
децата започват да ни харесват и да се развиват. И после промяната става много
бързо, сякаш никога не са преживяли бедност и болка. Става магия!” (приемен
родител, с. Преславен, Стара Загора);
• Децата се развиват в нормална среда – “Най-важното постижение е нормалното
развитие на детето в семейна среда. Тук детето учи, движи се, среща контрола на
родителя... Виждала съм очите на дете, живяло в институция, това са празни очи!
Детето не реагира нито на играчка, нито на говора на човек!” (приемен родител, с.
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Аспарухово). “Всяко едно постижение е важно – семейната среда, промените в
общуването, физическото здраве, изразяването на емоции по подходящ начин - в
началото Н. беше като малко дете, което бурно изразява емоциите си. Въвеждаме
правила и граници.” (приемен родител, гр. Хасково)
Подобрява се цялостното състояние на децата – “Приетите деца прохождат и
проговарят по-късно, не се хранят добре в началото, но за три месеца грижа в
приемно семейство разликата се вижда. Семейната среда повлиява положително
всяко дете!” (приемен родител, с. Полски извор, др.). “Да дадем топъл дом, с обич и
грижи на тези изстрадали деца! За 1-2 месеца травмата се преодолява, децата се
успокояват, хранят се нормално, без страх от глада. Тръгват на ясла,детска
градина. Някои нямат ваксинации, особено родените в чужбина. Наваксваме
пропуските.” (приемен родител, гр. Стара Загора)

Мнение на приемните родители за собственото им професионално развитие и
потребности от подкрепа
• Приемните родители развиват уменията си, стават по-добри родители – отдават
се на грижата за децата, изучават всичко за възрастта на детето, консултират се с
педиатър при всеки тревожен знак или търсят консултация със специалисти, не
пропускат нищо от развитието на детето. Разбират ролята си – на връзка между
детето и неговия родител или осиновител, а не на “по-добрия родител” (приемни
родители от всички области), “Разпознаваме как ще се развиват децата, още като
ги видим.” (приемен родител, с. Аспарухово).
• Необходимо е обучение на приемните родители на деца, напускащи институции,
за разбиране и справяне с емоционалните и поведенческите проблеми на децата,
както и за работа с детските градини и училищата, които имат съпротиви към деца
от приемни семейства (приемен родител, с. Славяново, др.).
• Потребностите от подкрепа на приемните родители включват: улесняване на
достъпа до еднократната парична помощ, на която приемните родители имат
право, но получават много трудно от държавата; потребност от подкрепа от страна
на социалните работници от ДСП или приемна грижа, когато приемните родители
са призовани в съда по повод процедурите, свързани с приетото дете, и подкрепа
за промяна в нагласите към приемните семейства – дори сред социалните
работници в ОЗД (приемни родители от всички области).
Мнение на приемните родители за трудности в приемната грижа
• Липса на епикриза за заболяванията на децата, която води до липса на
информация и стрес за приемните родители, особено за тези без опит (приемни
родители от всички области).
• Децата имат право на направление за здравен специалист едва на възраст 6
месеца, но децата в приемни семейства често имат нужда от специалист по-рано –
ортопед, офталмолог, кардиолог, диетолог. Прегледът при специалист преди 6
мес. е платен, заедно с изследванията и пътните разходи е голяма сума.
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Приемните родители не получават пълната сума в подкрепа на детето с ТЕЛК, а
само половината. Нямат право и на социален асистент. (приемни родители на деца
с увреждания)
Проблем е трудовият статут на приемните родители – те работят на граждански
договор, нямат право на болнични или на отпуски. Ако се разболеят, детето се
настанява в заместваща грижа, а приемният родител остава без никакви приходи.
(приемни родители от проектните области)
Приемната грижа не се развива с единен подход и ангажираност в в страната.
Необходими са общи усилия и споделено знание в тази посока, защото за децата
приемната грижа е шанс за добро бъдеще (приемни родители от всички проектни
области).

Мнението на професионалистите, членове на ОКМД, политици и вземащи решения за
приемната грижа и ролята на НДД за нейното развитие
• Приемната грижа е важен подход и инструмент за превенция и
деинституционализация, който се развива с активното професионално
участие на НДД:
o “Приемната грижа се развива, има своя напредък, но това е жива отворена
система, не е идеална, отговаря на актуалните нагласи в обществото,
специалистите, социалната система. Развитието й има догонващ характер.
НДД полагат професионални усилия в подкрепа на приемните семейства и
имат готовност да оказват необходимата подкрепа на приемни родители на
деца с увреждания. Все още обаче такива семейства има малко, нагласите са
все още критични.” (Ръководител проект “Подкрепа”, АСП)
o “Приемни семейства за бебета и за деца с увреждания – мисията възможна!”
(координатор ОКМД, Велико Търново)
o “НДД помага за предоставяне на по-качествена грижа на децата в приемни
семейства” (всички представители на РДСП и ДСП в проектните области)
• НДД допринася за развитие на общи подходи и инструменти за навременна,
качествена и достъпна подкрепа на различните групи семейства с малки
деца:
o “НДД имат единен подход към семейната среда, независимо от спецификата
на семейството (биологично, приемно, на роднини). Подкрепят всяко
уязвимо семейство.” (Началник ОЗД и социален работник ОЗД – Бургас)
o “НДД прави дарения с продукти от първа необходимост за приетото дете.
Приемните родители приемат тази подкрепа с вълнение и признателност –
някой е помислил и за детето, но и за тях – в тези първи седмици на
съвместен живот. Получават подкрепа, без да молят, да “кандидатстват”, да
ходят по институции, да се чувстват унизени от нагласата “взимате пари, за
да гледате деца”. Дарението от НДД, което често е по-малко от всяка
социална помощ, съхранява достойнството и самоуважението на
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приемните родители.” (участник в ОКМД, Областен екип по приемна грижа
- Стара Загора и други представители на ОКМД)
“Всички приемни семейства, подкрепени от НДД, осигуряват стабилна и
сигурна семейна среда за отглеждане на настанените деца. Приемните
семейства са подкрепени по различен начин от колегите, с които работим
– организираме събития за Деня на Християнското семейство, обученията
“Трениране на успешни родители”, кампанията “Елхата на доброто”, на
която се раздават подаръци и на деца, настанени в приемни семейства.”
(участници в ОКМД и Областен екип за приемна грижа, гр. Бургас)
“НДД осигурява финансов ресурс за транспортиране на децата, памперси и
млека за първия месец, както и санитарно-хигиенни материали. Подкрепата
за приемните родители е психическа, морална и материална, а децата
получават качествена грижа.” (Директор на ДСП - гр. Мъглиж, др.)
“Приемните родители предоставят качествена грижа, но в нашата област
имат нужда от повече подкрепа, от посещения на място, наблюдение,
супервизия. В момента има криза в Екипа по приемна грижа, поради
загубата на ръководителя. Има нужда от дългосрочна подкрепа –
професионална и институционална” (Директор, Комплекс за социални
услуги за деца и семейства, Стара Загора)
“Подкрепените от НДД приемни родители предоставят качествена грижа на
нуждаещите се деца. Имаме приемни родители, които получиха
своевременна подкрепа за достъп до висококвалифицирана медицинска
диагностика на настанените при тях деца. Оказано бе съдействие за
осигуряване на помощно-технически средства за едно дете – слухов апарат,
което значително повиши качеството му на живот.” (ОЗД при ДСП – Хасково)
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3.4.3. Мнението на политици и вземащи решения, професионалисти, членове на ОКМД
за процеса на реинтеграция и ролята на НДД за нейното развитие
Положителен принос на НДД в процеса на реинтеграция:
• “Програмите за превенция на институционализацията и за реинтеграция,
изпълнявани от НДД по Проект ОАК са разпознаваеми и имат принос за закриване
на институциите за деца до 3 години. Въздействието е положително, но е
необходима още много работа на национално ниво, с ясна визия. Децата, живели в
институция и преминали през нейните метаморфози, са в огромен риск да не
живеят в семейна среда, поради последиците от живота в институция. Нито
приемните семейства, нито биологичните семейства или осиновителите са
достатъчно подготвени да се грижат за порасналите в институция деца.
(Ръководител проект “Подкрепа”, АСП)
• “Промяната, целяща да се прекрати настаняването на деца до 3 години в
институции, може да се постигне с механизмите на така необходимата превенция
на институционализирането на деца, за което са нужни цялостен набор от
политики за повишаване стандарта на живот на децата в България, промяна на
моделите на мислене и настройки в обществото, подкрепа и стимули за
семейството и обучения, супервизии и стимули за екипите на ОЗД, особено в
районите, където има текучество. Проект ОАК даде началната насока за
мобилизиране на ресурсите на всички, които имат отношение по темата, но е
необходимо още дълго и задълбочено да се работи в тази посока”. (Директор ДСП
– Велико Търново)
• “Успешната практика на НДД включва пакет от дейности: работа със семействата
и активиране на институциите на местно и регионално ниво за подкрепа на
уязвими семейства, за да не се стига до изоставяне на децата; укрепване на
капацитета и качеството на приемната грижа, особено за децата с увреждания,
работа за ускоряване на процеса по закриване на ДМСГД.” (Координатор ОКМД за
Област Велико Търново)
• “Благодарение на съвместните ни усилия, ДМСГД в гр. Хасково бе закрито от
01.01.2021 г. Смея да вярвам, че това е положителен и траен резултат от
програмите за превенция и реинтеграция, изпълнявани от НДД в партньорство с
ОЗД.” (ОЗД при ДСП – Хасково)
• “В нашия регион от 15.02.2021 г. е закрит ДМСГД в с. Бузовград. Вярвам, че
процесът на деинституционализация е необратим и въздействието е трайно и
положително.” (Директор на ДСП - гр. Мъглиж)
• “Качеството на подкрепа на семейства с реинтегрирани деца е добро. Подкрепят
се семейства от с. Градец с продукти и облекло за децата, за което благодарим на
координатора за област Сливен на НДД. Подкрепата е важна за децата и
семействата, както и за нас.” (Началник ОЗД – гр. Котел)
• “Семействата получават достатъчно подкрепа и насоки, за да изградят стабилна
семейна среда, в която децата да се чувстват обичани. Необходими са още
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обучения на родителите за повишаване на родителските умения.” (Общностен
център за подкрепа на деца и родители-гр. Хасково)
“Работата на координаторите на НДД по места оказаха голяма подкрепа на
специалистите от ОЗД във връзка с превенция на настаняванията , както и на
връщането на вече изведени деца в семейната им среда.” (Началник ОЗД към ДСП
Велико Търново)
“НДД предоставя социална услуга “Наблюдение след реинтеграция” ежемесечно.
Координатор НДД и социален работник ЦОП посещават семейството, в подкрепа
на родителя да осигури безопасна и спокойна среда, да упражнява ефективен
родителски контрол, да наблюдава и задоволява основните потребности на
детето. При посещенията, координаторът НДД предоставя хранителни продукти
за семейството, дрехи, памперси, играчки за детето.” (Управител ЦОП, член на
ОКМД-Бургас)
“Предоставената материална подкрепа от НДД за семействата на деца, напуснали
ДМСГД, е навременна, съобразена с нуждите, балансирана и координирана.”
(участник в ОКМД, ОЗД към ДСП-Димитровград)

Потребности от устойчива партньорска работа на национално и местно ниво:
• “Деинституционализацията изисква професионален, комплексен подход, изисква
подготовка на общността, на институциите и НПО... ДМСГД в Стара Загора
продължава да работи, въпреки всички усилия. Това е голямата “язва” на града ни.
Дължи се на недостатъчната заинтересованост и ясна визия на общината, която
може да поиска анализи, обратна връзка и да формулира ясно решение на местно
ниво, което да насочи към МЗ. Общината следва да е лидер в този процес – с
компетентност, осъзнатост, да приеме деинституционализацията като кауза!”
(Директор, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Стара Загора)
• “Необходими са целенасочени ресурси в подкрепа на най-малките деца, защото за
тях няма подходящи услуги, няма адекватна оценка на здравословното им
състояние, поради ранната възраст, много проблеми се появявят по-късно. А
реинтеграция има само след преценка на лекаря. Има и нови групи деца от ДМСГД,
които се нуждаят от подкрепа – деца с поведенчески отклонения и със
зависимости. Те са насочвани към резидентни услуги, но няма услуги с
подходящия профил и компетентност на персонала. Не могат да бъдат
настанявани заедно с други деца, защото имат различни потребности. Предстои
още много работа.” (Началник ОЗД - Бургас)
• “В различни региони деинституционализацията доведе до извеждане на децата
прибързано, под натиск, без осигурени достатъчно социални услуги в общността
или подкрепа на семействата. Имаше случаи на настаняване на деца с увреждания,
включително с ментални затруднения, в ЦНСТ за деца без увреждания.. ЦНСТ се
превръщат в услуги от смесен тип, без необходимата експертиза, база,
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•

•

специалисти ....Тези действия не бяха в най-добрия интерес на децата, а на
сроковете на реформата.” (ДСП Поморие, социален работник)
“Програмата за реинтеграция и за закриване на институциите действаше по-бавно
в нашия регион, поради липсата на алтернативна грижа. Приемната грижа
стартира по-трудно, не винаги децата имаха подкрепящи ги близки или
осиновители. Процесът вървеше по-бавно при наличието на ДМСГД. След
“затваряне на входа” за здрави деца, процесът е по-ускорен. Възрастта 0-3 години
е много специфична възраст и е необходима и специализирана подкрепа, беше
необходимо приемните родители да се профилират и подготвят за тази
възрастова група.” (ОЗД към ДСП – Царево).
“Реинтеграцията е труден процес и зависи в голяма степен от ресурсите на
родителите. Има родители, които се справят добре – разбират потребностите на
децата си и ги удовлетворяват..Но други не успяват дори след 2-3 години
подкрепа, много уязвима група са.” (Началник ОЗД – Поморие)
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3.4.4. Резултати съобразно анализа на документи, прилагани и разработени от НДД
съобразно приоритетите “Ноу-хау” “Изграждане на капацитет”
Всички представени вече документи с конкретни инструменти за пряка подкрепа на
децата в риск и в подкрепа на полагащите грижи са релевантни и в периода на преход
на детето от институция към близка на семейната среда и в периода на преход и
връщане към биологичното семейство.

Изводи към Цел 4
1. Дейността на
НДД
за
развитието на
необходими
услуги за
деинституционализация на малки деца е разпозната като значима,
професионална, целенасочена, устойчива, с общ подход и методология на работа
с различните групи семейства – биологични, приемни, на близки и роднини –
подход на навременна комплексна подкрепа, основана на потребностите на
конкретното семейство, но и с достъп до променяща се, допълнителна подкрепа.
Подобен единен подход на подкрепа се основава на професионалното разбиране
на базисните потребности при отглеждането на всяко дете – потребности от
здравословна храна и грижа за здравето, от сигурен дом, от обич и закрила, от
обучение и развитие, от социален кръг и принадлежност. Необходими са
продължаващи усилия на национално ниво за популяризиране, обучение и
прилагане на този единен подход на подкрепа на семейството, и за
утвърждаването на универсална, достъпна, базисна услуга, която да гарантира,
че първата стъпка за превенция на рисковете за детето е извървяна заедно със
семейството. НДД се възприема от семействата и професионалистите като
успешен застъпник и партньор в този процес на утвърждаване на доверието в
семейството, включително чрез продължаващо въздействие върху
координираната дейност за деинституционализация на областно ниво и върху
политиката за ранно детско развитие и ранна интервенция на уврежданията.
(релевантност, ефективност, въздействие)
2.

Подкрепата на НДД за развитието на приемната грижа се свързва с модела на
активна подкрепа в периода на настаняване на детето, на продължаваща
подкрепа чрез обучение и консултиране на приемните родители, на навременна
подкрепа при здравни рискове за детето. Професионалистите оценяват
предоставената от НДД подкрепа като доказано ефикасна, тъй като малка по
размер помощ (“по-малка от всяка социална помощ”) води до трайни
положителни резултати. НДД поставя фокус върху подкрепата на приемни
родители на деца с увреждания, поради комплексните им потребности, както и
поради недостатъчната инфрастуктура от интегрирани здравно-социални
услуги за малки деца с увреждания. Потребностите от развитие на подобни
услуги на национално ниво са разпознати от всички професионалисти, вземащи
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решения и политици, а НДД има своята роля на катализатор. (релевантност,
ефикасност).
3.

Подкрепата за реинтеграцията на деца, напускащи институции, е ключов подход
на закрила на деца в крайно уязвимо положение. Този сектор на системата за
деинституционализация се разпознава от всички участници като важен, но
труден процес, повлиян от проблеми и потребности от развитие на всички нива
– на институционално ниво (трудности при закриване на ДМСГД), на местно
ниво (различно ниво на ангажираност на общините за деинституционализация
чрез подкрепа на семействата, приемна грижа и навременно разкриване на
подходящи алтернативни услуги), на професионално ниво (потребности от
развитие на капацитета на професионалистите за подкрепа на деца, напускащи
институции, на техните семейства и помагащи). Положителният опит на НДД в
предоставяне на подкрепа “Наблюдение след реинтеграция” може да бъде
обогатяван и допълнително професионализиран, съобразно специфичните
потребности на семействата. Необходима е продължаваща съвместна работа и
парадигма на специализирана подкрепа на национално ниво за успешна
реинтеграция на децата, напускащи и напуснали институции. Работата на
координаторите на НДД по места е в подкрепа на специалистите от ОЗД за
превенция на настаняванията и за връщането на изведени деца в семейната им
среда (релевантност, въздействие, устойчивост)
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3.5. Резултати от дейностите към Цел 5. Използване на иновации, разработване
на път за глобални съвместни действия за защита на закрилата и грижите за
децата като глобален приоритет

"Извеждането на закрилата на най-малките деца като глобален приоритет и ясната
цел децата да не попадат в институции, може да подпомогне подобен национален
приоритет и неговото моделиране в практиката. Необходима е повече политическа
воля за целенасочени усилия в грижата за децата от 0 до 3 год. и семействата им,
включително ясна визия и допълнителен ресурс в системата на ДСП, за целенасочена
и с еднакво високо качество работа за превенция и деинституционализация на
национално ниво."
(Ръководител проект “Подкрепа”, АСП)
" Участието на НДД в глобални инициативи за поставяне на децата в центъра на
политиката има за цел обща отговорност и инвестиция в ранно детско развитие,
ранна интервенция на уврежданията, комплексна семейна подкрепа."
(Директор на дирекция “Социални дейности и здравеопазване”, община Велико
Търново, координатор ОКМД за Област Велико Търново)
" Ние приемаме семейството като даденост, а то не е даденост за много деца.
Програмата за детско участие ни помага да видим семейството като ценност, да се
поставим на мястото на другия. Възрастните в социалната сфера имат нужда от
детската гледна точка, тя ги връща към детството!”
(Деца от Програмата за детско участие, НДД)

3.5.1. Резултати, основани на доказателства от изпълнението на проект ОАК
Анализът на всички релевантни отчетни документи на проект ОАК, с приложени
доказателства, показа резултати от участието на НДД в глобални съвместни действия
за превръщане на закрилата и грижите за децата в глобален приоритет, включително
чрез участието на деца като самозащитници, както следва:
43

1. НДД и техните партньори от Коалиция Детство 2025, в ролята на колективни
застъпници, разработват набор от ключови препоръки за въздействие върху
Резолюцията на ООН за правата на детето, с фокус върху децата без родителски
грижи, които са одобрени от повече от 250 организации в световен мащаб. Основен
фокус е разпознаването на вредите, които институциите нанасят на децата, и
призива за прогресивното затваряне на институциите. За първи път Общото
събрание на ООН признава, че институциите за деца сираци са неприемлив начин
за грижа за децата и трябва да се предприемат действия за тяхното прекратяване.
2. Чрез иницииране и участие в разговори на високо международно ниво, НДД се
ангажира със застъпничество на европейско и световно ниво с цел:
o утвърждаване на деинституционализацията като устойчив приоритет на
ЕС;
o насърчаване на реформата в грижите за деца в световен мащаб;
o създаване на всеобхватна, широка платформа за укрепване на
сътрудничеството за закрилата на деца и осигуряване на гаранции за
достъпността на глобалната платформа за всички самозащитници и
организации.
3. НДД развива активно и устойчиво Програма за детско участие с деца от различни
възрасти, с иновативни и творчески дейности в София и страната, насочени към
изразяване и вслушване в гласа на децата по важни въпроси за живота им.
3.5.2. Резултати от осъществяването на глобални съвместни действия за извеждане
на закрилата на децата като общ приоритет според мнението на политиците,
участници в оценката
Общосподелено е мнението, че глобалните инициативи могат да въздействат
ефективно на национално ниво (и това е целта на глобалните усилия), поради общата
потребност от системна работа за изработване интегрирани политики за наймалките деца и за въздействие върху обществените нагласи за приоритетната роля
на семейството (политици и вземащи решения в София, Бургас, Велико Търново,
Хасково, Стара Загора, Поморие, Руен, др.). Участието на НДД в международни
инициативи и обучения се разглежда като професионален ресурс за развитие на
детски политики и модели на работа, от който могат да черпят всички ангажирани
(вземащи решения в София, Бургас, Поморие)
3.5.3. Мнението на децата от Програмата за детско участие
Ценности на Програмата за детско участие
• Споделяне – “Програмата за детско участие ни помага да споделяме мнения за
това какво е ценно за едно дете и за неговото правилно развитие;
• Разбиране на ценността на семейството – “Срещата с деца в приемна грижа, с
трудно детство, ни разкриха нов поглед към семейството – като най-важното за
едно дете, но не винаги като даденост за всяко дете”
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•
•

Творчество – “Споделяме опит чрез творчески игри, създаване на плакати,
рисунки с общи послания. Те въздействат и на нас, и на възрастните по-силно от
думите и числата. Въздействат през сетивата и чувствата.”
Деца помагат на деца – “Децата откриват по-лесно пътя към другото дете,
откриват верните решения.”

Резултатите от Програмата за детско участие
• Разбиране на уязвимостта на децата – “Проведохме срещи с деца от приемни
семейства и с деца в различна семейна среда и говорихме за това кой в какво е
добър. От груповата работа разбрахме, че приемните деца имат трудно детство. Те
са по-затворени, не говорят за себе си пред други хора. Ние им помагаме да видят
света и себе си по нов начин. Виждаме и себе си по различен начин.”
• Развитие на индивидуални умения – “Програмата ни помогна да развием
толерантност, умения за общуване с връстници и специалисти, да мога да се
поставя на мястото на другия, да се вслушвам в него....”.
• Въздействие върху връстници – “Популяризираме идеите си чрез артистични
подходи в социалните мрежи, привличаме съмишленици и връстници.”
• Въздействие върху специалисти и родители – “Прекият контакт между деца и
възрастни винаги провокира искреност и силни преживявания.. Това трябва да е
връзката между възрастните и децата – в семейството, в общността, за обща
кауза”.
Бъдещото развитие на Програмата за детско участие
• Срещи с връстници от цялата страна – “Програмата ще се развива чрез нов
проект, в който ще посещаваме други градове и ще се срещаме с деца от различна
семейна среда, деца в риск.”
• Включване на нови деца в програмата – Необходимо е да се запази широк
възрастов диапазон в програмата и да се събират мнения на деца с различен опит,
които дават много възможности за интерпретация и за връзки с правата на детето.
• Вслушване в гласа на децата за техните нужди, спомени, преживявания – Това
е важен процес, който е добре да продължава във времето, със смяната на
участниците, с промяната на нагласите, но и с новите трудности на семействата.
Новите програми за най-малките деца на България
• Програми за финансова и психологическа подкрепа – “Необходими са
програми както за финансова, така и за психологическа подкрепа, защото някои
родители не са доброволно родители, други имат много проблеми. Необходима е
индивидуална работа с внимание към семейството, няма формула за успех.”
• Продължаваща подкрепа – “Необходими са продължаващи програми, защото
проблемите на семействата в трудно положение ще продължат. Системата на
подкрепа трябва да продължава да работи - с финансови и човешки ресурси.”
• Мобилизиране на подкрепата в общността – “Има много хора, които желаят да
помогнат. Всеки има морален компас, но има нужда от информация как и на кого
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да помогне. Необходими са информационни кампании, за децата – в училище, но и
за възрастните, които ще помогнат финансово или с труд, дрехи, храна, учебници.”
3.5.4. Резултати съобразно анализа на документи, прилагани и разработени от НДД
съобразно приоритетите “Детско участие и самозастъпничество"
Прегледът на 7 документа14 (допълващи вече представените документи,
включително документите за участие на НДД в глобални инициативи, Приложение
1.), с доказателства и инструменти за участие и самозастъпничество на децата, даде
възможност за формулиране на следните изводи:
•

•

•

14

НДД работи устойчиво за активиране и консултиране на деца относно
чувствителни теми и решения, които засягат детския живот. Чрез специално
разработена обучителна програма, деца от различна социална среда обсъждат
мнение и формират позиции за живота и потребностите на всяко дете. Обучението
събира деца от социално слаби семейства, деца, посещаващи различни социални
услуги (Център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа, ЦНСТ
за деца и младежи с увреждания) и деца със семейна подкрепа.
Децата от Програмата за детско участие и НДД популяризират дейността на
програмата и привличат съмишленици сред деца и младежи, които се вълнуват от
мястото на децата в живота на семейството, обществото и държавата ни. За
периода на проекта броят им надхвърля 30 деца.
Децата от Програмата за детско участие действат в ролята на самозастъпници във
важни инициативи на национално ниво:
o Изготвяне на писмо до Министъра на здравеопазването с истински лични
истории на деца в риск и с приоритетите на Програмата за детско участие
на НДД – всяко дете да живее в семейна среда, да няма институции за деца.
o Изготвяне на писмо до вземащите решения за необходимостта от закриване
на институциите за деца, където не получават обич и грижа, не се развиват
съобразно възрастта си, липсва им контакта с други връстници и
възрастни, липсва им семейна среда.
o Среща на 12 деца от 9 до 18 т. възраст с Министъра на здравеопазването, за
да изразят мнението си за необходимостта от закриване на институциите
за деца с увреждания и да зададат въпроси на министъра защо здрави деца
се настаняват в институции и кога те ще бъдат закрити.
o Среща на 15 деца в различна възраст с Министъра на труда и социалната
политика, АСП и ДАЗД, за да споделят мнението си за качеството на
подкрепата на техни връстници без семейна среда и за да заявят искането
си за закриване на всички институции за деца. От страна на МТСП е заявено
решението всички институции за деца да бъдат закрити до 2025 г.

Вж. Приложение 4. Матрица с документи в покрепа на детското участие и самозастъпничество.
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Изводи към Цел 5
Изводи към Цел 5
1. НДД е сред лидерите на глобалното движение за превръщане на грижите за деца
в световен приоритет, за категорично и пълно закриване на институциите за деца
и за системна работа за развитие на алтернативни грижи за деца. Формулирането
и изпълнението на национални приоритети с фокус децата на България, в
контекста на световните приоритети, дава оптимизъм и ясни перспективи пред
всички участници в процеса на деинституционализация. Споделени са и
потребности от продължаващо обучение в пряка работа с деца с различни прояви
на уязвимост и в подкрепа на техните родители и помагащи.
2. Грижата за деца в уязвимо положение е интегрирана и в Програмата за детско
участие на НДД, основана на правото на всяко дете да изразява мнението си и на
естествените умения на децата за общуване, чувствителност и съпричастност към
другите деца. Чрез програмата децата се чувстват изслушани, подкрепени са да
изразяват мнението си, мнението им има значение и се взима предвид, децата
участват при вземане на решение и имат отговорност към решенията си. Важно е
взаимното положително въздействие - един върху друг, група върху група и
заедно върху възрастните – за по-добра грижа за децата на България. (уместност,
въздействие).
3. Включването на децата от Програмата за детско участие в срещи и обучение на
връстници, в творчески дейности и кампании за самозастъпничество влияе върху
саморефлексията на НДД като организация, която се вслушва в гласа им и
интегрира мнението им в своите каузи и методи на работа. Този принцип на
“детската гледна точка” е проследима характеристика на целите, програмите и
продуктите на НПП – с внимание към всяко дете като част от програмите за
превенция и реинтеграция, като част от модела на семейна подкрепа и ОКМД, като
част от застъпничеството на местно, областно, нацонално и глобално ниво.
Вслушването в гласа на децата означава реален разговор с децата, внимание към
споделеното, видяното, преживяното и действие, основано на разбирането.
(уместност, ефективност, въздействие).
4. Самозастъпничеството на децата от Програмата за детско участие влияе активно
и трайно върху взаимодействието на НДД с държавните институции и върху
решенията на правителството, касаещи политиката на ДИ и закрилата на децата в
България (въздействие, устойчивост).
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IV. НАУЧЕНИ УРОЦИ – САМООЦЕНКАТА
НА ЕКИПА НА НДД
(за резултатите от дългосрочната дейност и партньорства на НДД и Проект ОАК)
Въздействие върху законодателството и политиките за прекратяване на
институционализирането на деца до 3 години
Фактори и ресурси:
Работа на НДД Принципи
на Национални
Участие
в Застъпничес
от
2012
и НДД за грижа за принципи във работни групи тво
на
досега за общи всяко дете и ДИ
“Визия за ДИ за
ДИ,
в Коалиция
ценности,
на децата на Р Национален
Детство 2025
координация,
България”
съвет
за
доверие
закрила
на
детето
Резултати:
Намален брой
Забрана за
Актуализиран
Закрити 8
Промяна
в
на децата в настаняване на план
за
ДМСГД
общинските
институции
здрави деца 0-3 действие по Краен срок за планове
за
г.
Визията за ДИ закриване на 4 развитие
в ДМСГД
ДМСГД
Въздействие върху ценностите, нагласите и качеството на социалната работа
Фактори и ресурси:
Модел на активна Областен
Обучение
и Развитие на приемната
семейна подкрепа координационен
консултиране на грижа и нови услуги за
механизъм за ДИ
ОЗД и ОКМД
деца и семейства
Резултати:
Връзката
дете- Промени нагласи при Координация на ДИ
има
своите
семейство е ключ криза в семейството – ресурси
и модели,
за ранното детско от раздяла с детето партньори
за инструменти,
развитие
към активна подкрепа превенция
на участници,
раздялата
застъпници,
дарители
Повишаване на качеството на подкрепата на семействата и децата
Фактори и ресурси:
Механизъм
на
Финансов
Навременна
Развитие на Модел
на
подкрепа
и механизъм подкрепа
на уменията на координирана
мониторинг на на подкрепа деца
и родителите
подкрепа
на
напредъка
семейства
всички нива
Резултати
Подкрепа
до Финансова
Запазена
Намален брой Намален брой
напредък
за ефикасност цялост
на случаи на риск деца
в
детето
и на
семействата
от изоставяне резидентни
родителите
подкрепата
услуги
Подкрепа за деинституционализация и превенция на раздялата
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Фактори и ресурси:
Механизъм
на Подкрепа на
подкрепа
за деца
в
реинтеграция на приемни
деца от ДМСГД
семейства
Резултати
Подобрена
Напредък на
семейна среда
децата, вкл. с
Пълни семейства увреждания

Общи усилия на ОЗД, ДИ е не просто закриване
ОКМД, НДД за живот на институции, а процес
на децата в семейна на подкрепа
среда

Подкрепа
на Процесът
на
ДИ
родители за грижа за продължава и в периода
деца от институции
на
пандемия
(с
трудности)
Участие във формиране на глобални приоритети в закрилата на деца
и самозастъпничество
Фактори и ресурси:
Застъпничество на НДД на Повишаване
на Програмата за детско
международно
ниво
за капацитета за ДИ чрез участие на НДД формира
приоритет върху грижата за международни
нагласи,
умения,
децата
конференции, обучения на принадлежност
НДД и партньори
Резултати
Глобална
платформа
за Утвърждаване ДИ като Участие
на
сътрудничество и реформа в устойчив приоритет на ЕС самозастъпници
за
закрилата на децата
реформа в политиката на
България
Управление на Проекта
Фактори и ресурси15:
Принципи и Логическа
Рамка
за Пакет за работа Пълен пакет с
инструменти
матрица за мониторинг, по
случай отчетни
за
цялостно
оценка
и (превенция,
документи
и
сравнителен
управление, отчетност
реинтеграция,
проведени оценки
анализ
на с цели и
приемна грижа) и на
цялостната
цели,
индикатори
оценка
на дейност на НДД
дейности
и за България
разходите
и
резултати
източниците на
финансиране
Резултати
Ефективно
и
ефикасно Прозрачно и аналитично Непрекъснато развитие
управление
на
проекта, управление
на на капацитета на екипа на
съобразна ясни правила на проектните
и НДД
и
партньори,
планиране,
изпълнение, допълнително
проследимо в отчетните
мониторинг и оценка
привлечените ресурси в документи и оценки
подкрепа на децата и
семействата
Пътят напред
Превръщане
Резидентни Продължава Продължаваща
Продължаваща
на моделите те услуги – що обучение подкрепа
на подкрепа
на
15

Вж. Приложение 5. Матрица с документи за управление на проекта
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на
НДД
в временна
семейни
мярка
политики
Продължаващо развитие на
ноухау с ОЗД, ОКМД, услуги

на
семействата
и приемните
участниците проучване
на семейства, с фокус
в ДИ
нови рискове
деца с увреждания
Общи
стандарти
за Развитие
на
превенция и подкрепа
самозастъпничеството
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
РАЗВИТИЕ
Извод 1. Резултатите по Проект ОАК се свързани както с дългосрочната дейност на
НДД за професионално въздействие върху политиките за деца, така и с фокусираната,
в рамките на проекта, работа за затваряне на институциите за деца, съпътствана с
активна семейна подкрепа за превенция на изоставянето, с подкрепа за реинтеграция
на децата от институции в семейна среда и с подкрепа на приемната грижа.
Застъпническата дейност на НДД - като част от международни и национални мрежи
и коалиции и като лидер в деинституционализацията на най-малките деца на
България – е основана на реална работа на терен, водеща до работещи стратегически
и законодателни инициативи, формулиране на приоритети в политиките и
подобряване на качеството в социалната практика.
Възможности за развитие: Необходима е продължаваща работа за превръщане на
грижата за най-малките деца на България в приоритетна, синхронизирана,
многосекторна национална политика, с продължаващия принос на НДД и партньори,
както и с популяризиране и прилагане на опита и програмите на НДД за превенция на
раздялата и реинтеграция на малките деца на национално ниво, предоставящи
доказателства от добри практики.

Извод 2. Дейността на НДД за въздействие върху нормите, ценностите и нагласите в
детските политики и практики в България представлява процес на изграждане на
капацитет в системата за закрила на детето чрез обучение, консултиране и
партньорство в пряката социална работа с деца, родители и помагащи, основана на
прилагани от НДД професионални модели и програми за превенция и реинтеграция.
Продължаващият процес на деинституционализация на грижите за деца доказва
необходимостта от целенасочена работа сред професионалисти и приемни родители
за създаване на положителни нагласи към биологичното семейство, за създаване на
нагласи на доверие в собствените сили в семействата с малки деца и за формиране на
устойчиви обществени нагласи на нетърпимост към институционализацията на деца.
Възможности за развитие: НДД може да допринесе за продължаващото развитие на
капацитета на професионалистите и помагащите в системата за закрила на детето на
национално ниво чрез широко популяризиране и приобщаване към ценностите,
професионалните подходи и моделите на НДД - за активна семейна подкрепа и ОКМДи, на тази основа, за тяхното интегриране в семейните политики и нови социални
услуги за най-малките деца на България и техните семейства.

Извод 3. Семействата с малки деца от 0 до 3 години в риск от раздяла имат
комплексни, неотложни и често трайни трудности в различни области на живот. С
получената от НДД навременна, гъвкава и активна подкрепа, повечето семейства
продължават живота си успешно, със собствени ресурси и с помощ от общността.
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Друга част от семействата остава в “устойчив риск” и с потребности от продължаваща
специфична подкрепа, често отвъд периода и възможния обхват на подкрепа от НДД,
включително свързани и с последиците от пандемията от COVID-19. Това са семейства
с висока уязвимост поради продължаваща изолация, бедност, психично заболяване
или зависимости на родителите, тежко увреждане на детето, домашно насилие,
собствен опит от институционализация на родителите или други трайни проблеми –
семейства, които следва да бъдат разпознати като нуждаещи се от специфични форми
на подкрепа и достъп до специализирани, интегрирани услуги.
Възможности за развитие: Моделът на активна семейна подкрепа и ОКМД могат да
бъдат обогатени чрез целенасочено допълнително проучване на случаите на
семейства “в устойчив риск”, което да идентифицира потребности от специфична,
интензивна или продължаваща подкрепа в семействата с малки деца, която към
момента е недостатъчна, трудно достъпна или изцяло липсва в социалната система.
НДД има професионален ресурс за подобно проучване и последващо застъпничество
за създаване на инструменти и стандарти за специализирана подкрепа на уязвими
семейства със специфични, устойчиви проблеми, повишаващи риска за малките им
деца.

Извод 4. Дейността на НДД за развитие на услуги за деинституционализация на
малки деца е разпозната като значима, професионална, целенасочена, устойчива, с
общ подход и методология на работа с всички групи семейства – биологични,
приемни, на близки и роднини – подход на навременна комплексна пряка подкрепа,
основана на актуалните потребности на семейството и малките деца.
Продължаващият процес на деинституционализация в България, включително
тенденцията за “прехвърляне” на част от децата от институции в резидентни услуги
(ЦНСТ) и липсата на интегрирани здравно-социални услуги за малки деца с
увреждания показват нуждата от продължаващо застъпничество за разкриване на
нови, нерезидентни, интегрирани услуги за най-малките деца и за нуждата от
допълнително специализиране на подкрепата на най-малките деца с увреждания, с
подкрепата на НДД и партньори.
Възможности за развитие: Опитът на НДД за активна семейна подкрепа, за подкрепа
на деца в приемни семейства и за подкрепа на семейства за връщане на децата им от
институционална грижа може да бъде анализиран и приложен в контекста на
развитието на нови услуги за децата и семействата, както и в контекста на
ограничаване на настаняването или престоя на деца в ЦНСТ. Застъпничеството за
пълното закриване на институциите за деца от 0 до 3 г. следва да включва конкретни
препоръки за изпреварващото разкриване на нови, достъпни, нерезидентни
интегрирани услуги в общността за децата и семействата в риск от раздяла, и
препоръки за “свързваща”, активна подкрепа, която да осигурява прехода от живот в
институция към живот в семейна или близка на семейната среда, по Модела на
активна семейна подкрепа и ОКМД. Необходимо е и продължаващо застъпничество за
разработването на набор от политики за повишаване стандарта на живот на децата в
България, за прилагането на програми за комплексна подкрепа на семействата, както
и за програми за развитие на капацитета на екипите на ОЗД чрез обучения,
консултиране и супервизия.
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Извод 5. Като част от глобалното движение за превръщане на грижите за деца в
световен приоритет, НДД участва в изработване на препоръки към международни
документи в защита на правата на децата, включва се в световни форуми за
застъпничество за децата в различен риск, организира и участва в международни
конференции и срещи за деинституционализацията в европейски и световен
контекст. Дейността на НДД в различни държави обогатява опита й в различен социоикономически контекст и допринася за формулирането на препоръки към
националните приоритети в детските политики и за прилагането на ефективни
практики в хода на деинституционализацията в България. Богатото професионално
ноу-хау на НДД и съмишленици на международно и национално ниво може да
допринесе за повишаване на капацитета на отговорните институции, помагащи
специалисти и организации, застъпници и самозастъпници.
Възможности за развитие: НДД може да подкрепи помагащите, професионалната
общност и формиращите политиките за деца и семейства в България чрез
популяризиране на глобалните приоритети за закрила на децата в световен мащаб и
чрез продължаващо застъпничество и самозастъпничество за тяхното прилагане в
реформата на социалната система и услугите за деца. Методическият ресурс на НДД –
теоретичен и приложен - може да бъде трансформиран и институционализиран – при
интерес на екипа – така че да бъде в подкрепа на различни общности –
професионални, академични , граждански общности, работещи за развитието на
съвременни детски политики, за продължаващо развитие на капацитета на
работещите в социалната сфера и за подкрепата на нуждаещите се деца и семейства.
Като важен, допълнителен ресурс, детската гледна точка може да бъде интегрирана
устойчиво в продължаващата дейност на НДД, с цел пряка връзка с детската
чувствителност, ангажираност и перспектива, включително с цел развитие на умения
за самозастъпничество, мониторинг и оценка на дейности в общността (в училище,
университета, в детски центрове, услуги), с участието на деца.
Пожелаваме успех
съмишлениците!

на

Екипа

на

НДД,

семействата,

партньорите

ПРИЛОЖЕНИЯ С МАТРИЦИ ЗА АНАЛИЗ НА ДОКУМЕНТИ
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