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SOS програми за подкрепа на 
семейството и техният принос 

към деинституционализацията в 
България



За SOS Детски селища България, 
деинституционализацията е пряко задължение и 
отговорност на правителството и органите на 
местната власт, с подкрепата на гражданското 
общество.

Роля на НПО: в партньорство с органите на 
централната и местната власт, да посрещнем 
нуждите на общността, като доставяме гъвкави 
услуги, основани на оценка на потребностите и 
планиране.

КАКВО Е ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ?



ЕВОЛЮЦИЯ НА SOS ПРОГРАМИТЕ ЗА 
ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В 

РИСК
2003 – SOS Детски селища България започва Програма за социално консултиране и подкрепа, насочена 
към деца и семейства в риск. Основна цел: превенция на настаняването на деца в институции, чрез 
подкрепа на млади или самотни майки.

Днес: Програми за подкрепа на семейството

ЦОП “Шанс” Sofia /София, Нови Искър/
ЦОП Радомир /Радомир, Земен, Ковачевци/
ЦОП Перник /Перник, Брезник/
ЦОП Велико Търново  

/В. Търново, Дебелец, Горна Оряховица/
ЦОП Габрово /Габрово, Плачковци/
ЦОП Трявна 
Звено Майка и бебе Габрово 



ПОДХОДИ НА SOS КЪМ 
ПОДКРЕПАТА НА СЕМЕЙСТВОТО

Насоченост към деца, които са в най-висок риск да изгубят грижата на 
родителите си.

Насоченост към развиване на капацитет на семействата и общностите. 

Партниране с правителството, местните власти, НПО и други 
доставчици на социални услуги.

Забележка: Нашата целева група се променя във времето; 
характеристики на целевата група; динамика на рисковите фактори.



КАК ПОМАГАМЕ?

Услуги за деца

 Психо-социални консултации
 Психологически консултации
 Логопедични консултации
 Педагогически консултации
 Групови дейности



КАК ПОМАГАМЕ?

Услуги за родители:

 Психо-социални консултации
 Психологически консултации
 Обучения за родители
 Обучения за кандидат-осиновители и 

кандидати за приемни родители
 Материална подкрепа при необходимост
 Мобилни услуги



МОБИЛНИ УСЛУГИ

Какво се включва?
Посещения по домовете на семействата (1) за оценка на 
потребностите от подкрепа; (2) за консултации; (3) за друга 
своевременна подкрепа.
Консултации и работа с психолог, педагог, логопед.
Подкрепа за родители чрез групи за взаимопомощ
и споделяне

Групова работа с деца

Всеки мобилен екип включва:
 Социален работник
 Психолог

…и при необходимост, също:
 Медицински работник
 Педагог и/или специален педагог
 Логопед
 Юрист
 Доброволци



РЕЗУЛТАТИ
ЦОП

Перник
от 2016
Деца ‐ 154
Семейства ‐

98

ЦОП 
София
От 2007
Деца ‐ 892
Семейства ‐

458

ОБЩО
От  2003

Деца‐ 3439 
Семейства ‐

1941

ЦОП
Габрово
от 2007
Деца ‐ 924
Семейства ‐

516

ЦОП
В. Търново
от 2008
Деца ‐ 826 

Семейства ‐ 455

ЦОП Трявна
от 2019
Деца ‐ 36

Семейства ‐ 20 

ЦОП
Радомир
2008‐2016
Деца ‐ 647
Семейства ‐

386

ЗМБ
Габрово
От 2018
Деца ‐ 14

Семейства ‐ 8



РЕЗУЛТАТИ

92%

8%

Родители, придобили 
самостоятелност към края 

на подкрепата

1 2

Деца в намален риск в края
на подкрепата

84%

16%

1 2


