
5 ноември 2019
Предконферентен семинар - Информационен център на ЕК в България, ул. „Г. С. Раковски“, № 124, София 

Моделът „Thrive“ и как той може да бъде приложен за посрещане на нуждите на децата в грижа?

12:00–13:30 Регистрация

13:30–14:00 Откриване
14:00-16:00 
Семинар

Моделът „Thrive“ и как той може да бъде приложен за посрещане на нуждите на децата в 
грижа? 
Д-р Питър Фугъл, Национален център за деца и семейства Ана Фройд, Великобритания

16:00-17:30 Рефлексивна сесия

Конферентен ден 1, 6 ноември 2019, НДК, зала 7, етаж 5
Последици от престоя на децата в институции и процесът на деинституционализация на европейско и 

национално ниво

08:30–9:00 Регистрация и кафе

09:00–10:00 Официално откриване и приветствия

10:00–11:00 
Пленарна сесия

Причини за прекратяване на институционалната грижа и предприемане на реформи в 
системите за грижа за деца
• Въздействие и негативни последици от институционалната грижа
Проф. Кевин Браун, Център по криминалистика и фамилна психология, Университет Нотингам
• Прилагане на подходи, базирани на ментализация, за посрещане на потребностите на децата
в институции
Д-р Питър Фугъл, Национален център за деца и семейства Ана Фройд, Великобритания
Модератор: Проф. Бари Пърси-Смит, директор на Център за приложни изследвания в областта 
на детското и семейно благосъстояние, Университет Хъдърсфийлд, Великобритания
Дискусия

11:00–11:30 Кафе пауза

5-8 2019

11:30–13:00
Пленарна сесия

Преходът от институционална грижа към грижа, базирана в общността, в ЕС
• Политики и финансиране на ЕС за прехода от институционална към грижа в общността
Мари-Ан Параскевас, Генерална дирекция по заетостта, социалните въпроси и
приобщаването, Eвропейска комисия
• Рефлексия и препоръки за подкрепа на процеса на деинституционализация на европейско и
национално ниво
Жана Хейнсуърт, генерален секретар Eurochild и съпредседател на Европейската експертна
група за прехода от институционална грижа към грижа в общността
Модератор: Д-р Антоний Гълъбов, Департамент „Политически науки“, НБУ
Дискусия



Конферентен ден 2, 7 ноември 2019, НДК, зала 7, етаж 5
Ключови въпроси

09:15–9:30 Преглед на първия ден от конференцията
09:30–11:00
Пленарна сесия

От подход, базиран на развитие на услуги, към системен и интегриран подход

11:00–11:30 Кафе пауза

13:00–14:00 Обяд и постер сесии в зала 9

14:00–15:30
Пленарна сесия

Прилагане на глобалните и европейските политики на национално и местно нивo
• Процесът на деинституционализация в България
Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, Р. България
• Процесът на деинституционализация в Ирландия
Проф. Роби Гилиган, Колеж „Тринити“, Университет Дъблин, Ирландия
• Опитът и научените уроци от Литва и кампанията „Да отворим врати за децата на Европа“
Людовика Пакалкайте, национален директор, SOS Детски селища Литва, национален
координатор на кампанията
Модератор: Галина Бисет, изпълнителен директор, СНЦ „Еквилибриум“
Дискусия

15:30–16:00 Кафе пауза
16:00–17:30
Пленарна сесия

Икономически причини за процеса на деинституционализация и финансиране на 
реформите
• Основни бариери и стимули за инвестиране в процеса на деинституционализация на
европейско и национално ниво
Мари-Ан Параскевас, Генерална дирекция по заетостта, социалните въпроси и
приобщаването, EK
• Включване за всички: постижения и предизвикателства при използването на Европейските
фондове за подкрепа на живот в общността
Ирина Маланчук, ръководител Европейски Хъб, Фондация Лумос
Модератор: Иванка Шалапатова, изпълнителен директор, Фондация „За Нашите Деца“
Дискусия

17:30–18:30 Рефлексивни сесии – споделяне на знание, практики и опит 

19:30–21:00 Коктейл, зала „В парка“, пл. „България“ № 1, ет. 2  

• Подобряване на капацитета на системите за закрила на детето чрез инвестиции в ранно
детско развитие и интегрирани услуги
Проф. Франк Оберклайд, Университет Мелбърн, Детски изследователски институт „Мърдок“, директор 
на Центъра за общностна грижа за детско здраве в Кралска детска болница, Мелбърн, Австралия
• Ролята на малките групови домове за деца в прехода от институционална към грижа,
базирана в общността
Стела Григораш, UNICEF ECARO, старши консултант по закрила на детето
• Права и застъпничество от страна на родителите – родители помагат на родители
Проф. Анди Билсън, Университет на Централен Ланкашир, Великобритания/ Асоцииран
професор, Университет на Западна Австралия
Модератор: Д-р Харалан Александров, Департамент „Здравеопазване и социална работа“, НБУ
Дискусия

Кафе08:45–9:15



11:30–13:00 
Тематични панели

Панел 1, зала 7: 
Предотвратяване на 
разделянето на децата от 
родителите им
Зала със симултанен 
превод BG/ENG/RUS

Панел 2, зала 9: 
Създаване на подкрепа за 
процеса на ДеИ и 
управление на промяната 
Зала със симултанен 
превод BG/ENG/RUS

Панел 3, малка зала, етаж 6: 
Реинтеграция и подкрепа за 
родното и разширеното 
семейство
Зала с консекутивен превод 
BG/ENG

13:00–14:00 Обяд
14:00–15:30
Тематични панели

Панел 4, зала 7: 
Приемна грижа
Зала със симултанен превод 
BG/ENG/RUS

Панел 5, зала 9: 
Резидентна грижа
Зала със симултанен превод 
BG/ENG/RUS

Панел 6, малка зала, етаж 6: 
Подобряване на капацитета на 
работещите в социалната
сфера и свързаните сектори 
Зала с консекутивен превод 
BG/ENG

15:30–16:00 Кафе пауза

16:00–17:30 Обратна връзка и обобщение от тематичните панели, зала 7

17:30–18.30 Рефлексивни сесии – споделяне на знание, практики и опит

Конферентен ден 3, 8 ноември 2019, НДК, зала 7, етаж 5
Какво ни казват изследванията и как да продължим напред?

09:15–9:30 Преглед на втория ден от конференцията

09:30–11:00
Пленарна сесия

Свързване на политики, програми и услуги – какво ни казват изследванията?
• Представяне на съвременни изследвания, свързани с процеса на деинституционализация
Д-р Чарлз Х. Зеена, катедра по детска и юношеска психиатрия, Университет „Тулан“, Ню Орлеан
Проф. Нейтън А. Фокс, катедра за човешко развитие и количествена методология, Университет
„Мериленд“
Проф. Чарлз А. Нелсън III, катедра по педиатрия и невронауки, Университет „Харвард“
Модератор: Д-р Елена Андонова, Департамент „Когнитивни науки и психология“, НБУ 

Дискусия

11.00–11.30 Кафе пауза

11.30–12.30 Заключения и закриване на конференцията

Кафе08:45–9:15




