5-8 2019
Тематични панели – част 1, 7 ноември 2019, НДК
11:30–13:00

Панел 1, зала 7, ет. 5: Предотвратяване на разделянето на децата от родителите им
Зала със симултанен превод BG/ENG/RUS

Презентациите и дискусията в този тематичен панел се фокусират на значимостта на базираните в общността услуги по
превенция за успешен процес на деинституционализация (ДеИ) и тяхната роля за установяването на стриктен механизъм за
предотвратяването на необходимостта от алтернативна грижа. Ще бъдат представени три програми за семейна интервенция от
Австрия и България, включително кризисно настаняване с цел реинтеграция, центрове за консултиране на семейства и мобилни
услуги за подкрепа на семействата в селските райони. Участниците ще дискутират ролята на различните участници в процеса –
държавата, местната власт и НПО – за развитието на подкрепящи услуги, за да се предотврати разделянето на децата от
техните родители.
Презентатори: Димитрина Петрова, Георг Димиц, Десислава Енчева - Иванова
Модератор: Мария Данчева; Рапортьор: Никола Оберзаухер

11:30–13:00 Панел 2, зала 9, ет. 5: Създаване на подкрепа за процеса на ДеИ и управление на промяната
Зала със симултанен превод BG/ENG/RUS
Деинституционализацията на грижата за деца е национален приоритет и политика, която доведе до сериозна социална промяна.
Промяната е свързана не само с извеждането на децата от специализираните институции и тяхното закриване, но и с
подобряване на качеството на живот на изведените от институциите деца и на практиките за подкрепа на децата и семействата.
Как да се гарантира общо разбиране за процеса на деинституционализация, така че всички участници в нея да постигнат
споделено виждане за промяната? Как трябва да се планира процеса на деинституционализация и как интересите на всички
страни да бъдат вземани предвид? Кои са основните предизвикателства и трудности пред процеса? Как успешно да се
съгласуват натрупаното знание и практическото управление на процеса за постигането на ефективна промяна?
За да бъдат намерени отговори на тези въпроси и като начало на дискусията по тях ще бъдат направени две презентации с фокус
върху деинституционализацията като част от интегрираната политика за подкрепа на децата и семействата и процеса през
погледа на общините.
Презентатори: Ася Илиева, Цветан Предов
Модератор: Майя Грозданова; Рапортьор: Тонислава Сотирова

11:30–13:00

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

Екипът на НДД – клон България ще представи своя опит и добри практики в подкрепа на реформата за деинституциона-лизация
на грижите за деца в България. Аудиторията ще има възможност да се запознае с модела на Активна семейна подкрепа,
разработен и прилаган от организацията в подкрепа на деца и семейства в риск, както и с начина на функциониране на
Областните координационни механизми по деинституционализация като инструмент за между-институционално разрешаване на
случаи в най-добър интерес на детето. Особен акцент ще бъде поставен върху прилагането на работните модели при
реинтеграция на институционализирани деца в семейна среда и мобилизирането на ресурсите на общността в подкрепа на
техните семейства. Ще бъдат представени и примери от практиката, показващи целенасочената работа по извеждане на деца от
0 до 3 г. от Домовете за медико-социални грижи за деца. Ще бъде прожектиран и филмиран случай на реинтеграция на дете с
увреждане в семейството му.
Презентатори: Елена Петкова, Боряна Климентова
Модератор: Георги Симеонов; Рапортьор: Ива Николова

5-8 2019
Тематични панели – част 2, 7 ноември 2019, НДК
14:00–15:30

Панел 4, зала 7, ет.5: Приемна грижа
Зала със симултанен превод BG/ENG/RUS

Има доказателства за това, че приемната грижа е инструмент за успешна ДеИ, тъй като предоставя необходимата семейна среда
за деца, живеещи в домове.
Кои са факторите, които превръщат приемната грижа в добра семейна среда за тези деца? Кои са факторите, които превръщат
приемната грижа в рискова за тях? Как „политика“, „наука“ и „практика“ да се срещнат и координират, за да постигнат
качествена приемна грижа?
Началото на дискусията по горните въпроси дават три презентации, които представят приемната грижа през фокуса на:
1/ политиката, 2/ програма за приемна грижа, базирана на научни данни, 3/ личния опит на приемен родител.
Презентатори: Огнян Христов, Алан Уудс, Александър Миланов
Модератор: Антоанета Матеева; Рапортьор: Радостина Антонова

14:00–15:30

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

Един от елементите на деинституционализацията е създаването на резидентни социални услуги. Тяхната цел е да осигурят
плавен преход на силно институционализирани деца и младежи към живот в общността и да бъдат една от възможните опции за
деца с много комплексни нужди.
Кои деца се нуждаят от резидентна грижа? Какво е качествена резидентна грижа и как изследваме качеството? Как преместваме
фокуса на разговора от „за“ и „против“ резидентната грижа към конструктивен дебат, който взима предвид, че децата имат
различни индивидуални нужди?
Дискусията по тези въпроси ще започне с три презентации, които ще представят модели на резидентна грижа за деца с увреждания
и деца с предизвикателно поведение, както и ролята на човешкия фактор в грижата за деца.
Презентатори: Браян Макдоналд/Бисер Спиров, Роланд Щюби, Инна Бранева
Модератор: Александрина Димитрова; Рапортьор: Бисер Спиров

14:00–15:30

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

Презентациите и дискусиите в панела целят да поставят фокус върху значимостта на темата за укрепване на работната сила в
социалната сфера и свързаните сектори като инвестиция в бъдещето на децата и цялото общество.
Предвидени са три представяния, които ще предложат: 1) насоки и рамка за мониторинг, подкрепа и развитие на работещите в
социалната сфера и свързаните сектори; 2) предварителни резултати от първото по рода си картографиране на заетите в
социалната сфера и свързаните сектори в България и 3) очакванията на младите хора, напускащи грижа, към подкрепящите ги
специалисти.
Участниците в панела ще имат възможност да дискутират какви са ключовите елементи за прилагане на системен подход в
планирането, развитието и подкрепата на работещите в социалната сфера и свързаните сектори, предизвикателствата за
неговото осъществяване на практика и възможни решения за тяхното преодоляване.
Презентатори: Стела Григораш, Наталия Михайлова, Зуле Рейес
Модератор: Десислава Енчева – Иванова; Рапортьор: Майя Грозданова

