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София Паунова
организатор на обучението
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Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между Международния обучителен център на МОТ 
и ЦРЧРРИ

ЧЕТВЪРТЪК 28.05.2015 г.
Дискусия по темите от първия ден. Разработване на план за подготовка на процеса на извеждане на децата
Презентация, дискусия                     10:00 – 11:30

Кафе - пауза                      11:30 – 11:45

Изработване на План за подготовка на извеждане на децата от специализирана институция в резидентна услуга 
- продължение
Презентация, дискусия                     11:45 – 13:15

Обяд                       13:15 – 14:00

Практическо занятие по реализиране на един от разработените индивидуални планове за преместване на дете 
от специализирана институция в резидентен тип услуга
Практическа задача, работа в малки групи, дискусия в голяма група                 14:00 – 15:30

Кафе - пауза                      15:30 – 15:45

Роли и отговорности на участниците в реализицията на процеса – оценка от ОЗД в ДСП; подготовка на детето 
от професионалистите, работещи с него в дома за реалната промяна, подготовка за приемане на детето от 
специалистите, където ще бъде настанено
Решаване на казус, работа в малки групи, дискусия в голяма група                 15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня                    17:15 – 17:30

СРЯДА 27.05.2015 г.
Обяд                       13:15 – 14:00
Регистрация на участниците и попълване на въпросник за предварителна самооценка

Законодателство, обхващащо проблематиката – споделяне на знания от предварителната подготовка. 
Приоритети при вземане на решение в осъществяване на процеса по преместване на децата от специализираните 
институции в социалните услуги
Презентация, дискусия в голяма група                    14:00 – 15:30

Кафе - пауза                      15:30 – 15:45
 
Междуинституционално взаимодействие. Ролята на социалния работник от отдел „Закрила на детето“ при 
вземане на решение за преместване
Презентация, дискусия в голяма група                    15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня                    17:15 – 17:30

Етапи на планиране и осъществяване 
на процеса по извеждане на деца 
с увреждания от специализирани 
институции, механизми на 
междуинституционално 
взаимодействие. Развитие на мрежа от 
социални услуги
семинар, 27 - 29 май 2015 г.
форма на обучение: присъствена
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

ПЕТЪК 29.05.2015 г.
Наблюдение и подкрепа на децата, преместени в новите услуги
Презентация, дискусия                      10:00 – 11:30

Кафе - пауза                      11:30 – 11:45

Съпътстващи услуги, необходими за подкрепа при настаняване на децата в новите услуги
Презентация, дискусия в голяма група                    11:45 – 13:15

Обобщение на работата от деня. Оценка и закриване  на семинара

Обяд и отпътуване                       13:15 – 14:00

За допълнителна информация:



 ОБОСНОВКА 

 Националната стратегия 
„Визия за деинституционализация 
на децата в Р България”, приета през 
2010 г., регламентира дейностите и 
мерките за изпълнение спрямо децата 
с увреждания и в риск. Изготвен е и 
приет План за действие, включващ 
пет проекта от национален характер. 
Единият от тях касае децата и 
младежите с увреждания, настанени 
в специализираните институции за 
деца с увреждания и фокусът е върху 
тяхната деинституционализация. 
Целта е систематично затваряне на 
всички класически институции за 
деца от интернатен тип в България 
като се гарантира предоставянето 
за всяко дете на дългосрочно 
или краткосрочно настаняване в 
семеен тип грижа и подобряване 
ефективността на системата за грижи 
за уязвими деца и техните семейства.
 Преместването на децата с 
увреждания от специализираните 
институции в резидентен тип услуги 
е процес, който се осъществява и 
подкрепя от различни професионалисти. 
За успешното му реализиране има 
потребност от много добро работно 
взаимодействие и партньорство между 
всички участници в него – персонала 
на специализираната институция, 
откъдето се извеждат децата, заетите в  
новите резидентни услуги, социалните 
работници от отдел „Закрила на 
детето“ и отдел „Хора с увреждания 
и социални услуги“, представителите 
на образователната система, тъй като 
тези деца се включват в нея, личните 
лекари, ангажирани със здравната грижа 
за децата, представителите на местни 
НПО, като доставчиците на социални 
услуги и представителите на общинската 
администрация, тъй като новите 
социални услуги са деценрализирани и 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 В резултат на курса, участниците :

• ще придобият необходимите 
знания за процеса, стъпките и етапите 
по извеждане на деца с увреждания от 
специализираните институции;
• ще развият умения относно 
прилагане на необходимия 
инструментариум в процеса на реалното 
преместване на децата в новата 
резидентна социална услуга;
• ще могат да изготвят планове 
за преместване на децата в резидентни 
услуги;
• ще могат да провеждат 
наблюдение и подкрепа на децата, 
преместени в новите услуги;
• ще имат адекватни знания и 
придобит опит за принципите и начините 
на взаимодействие и партньорство 
между всички участници в процеса на 
професионално и институционално и 
ниво.

 На успешно завършилите 
семинара ще бъде издаден сертификат.

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Запознаване с информацията 
и необходимия инструментариум 
при извеждане на деца с увреждания 
от специализираните институции и 
настаняването им в резидентен тип 
услуги;
• Развиване на умения за по-добро 
планиране на процеса и обмяна на опит 
за оказване на адекватна подкрепа;
• Придобиване на знания и умения, 
необходими при взаимодействието с 
представители на различните институции, 
ангажирани в процеса за постигане 
на реален интегриран подход при 
взаимодействието на всички участници в 
процеса.

 ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 Служители от РДСП и социални 
работници от отделите „Закрила на 
детето“ в ДСП на АСП, служители 
на експертни длъжности от ДАЗД и 
НПО, представители на общинската 
администрация и социалните 
услуги, които са децентрализирани 
и се управляват от местната власт. 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ЕТАПИ НА ПЛАНИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ИЗВЕЖДАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ, 
МЕХАНИЗМИ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

 МЕТОДИКА НА   
           ПРЕПОДАВАНЕТО

 Обучението има практическа 
ориентираност. Участниците ще се 
запознаят с теоретичната информация 
чрез предварително подадени от 
лекторите материали. След което, в 
рамките на присъствената част на 
обучението, практическата работа 
предвижда дискусии в малка и 
голяма група, решаване на казуси и 
разработване на практическа задача 
според принципите и стандартите на 
ЦРЧРРИ за обучение на възрастни.

 ЛЕКТОРИ

 За лектори на обучението са 
поканени г-жа Детелина Игнатова – 
началник отдел „Дейности и мерки 
по закрила на детето“ в АСП и г-жа 
Ренета Митова - началник отдел 
„Социални услуги за деца“ също в 
Агенцията. Те имат опит в областта на 
работата на системата за закрила на 
детето и в областта на предоставяне 
на социалните услуги за деца.

се управляват от местните власти. 
 Тяхната подготовка е решаваща 
в осигуряването на сигурност и спокоен 
преход при приместването на детето от 
институцията, в която е пребивавало, в 
новите резидентни услуги. Развиването 
на съответните знания и умения у 
професионалистите за подпомагане 
на всеки от етапите в процеса по 
извеждане на деца с увреждания 
от специализирани институции ще 
гарантира успеха на това начинание. 

 СЪДЪРЖАНИЕ НА   
           ОБУЧЕНИЕТО

 Обучението стартира с дискусия 
по законодателството при работа с деца 
и принципите на взаимодействие на 
междуинституционално ниво между 
участниците в процеса по преместване 
на деца с увреждания от специализирана 
инстуция и настаняването им 
в услуга от резидентен тип.
 Акцентът на програмата през 
втория ден е поставен върху ролята 
на социалния работник в процеса на 
преместване на деца с увреждания от 
специализирана институция. Включена 
е практическа работа по разработване на 
план по извеждане на дете и дискусия 
по подготовка на детето и персонала 
на съответната услуга за приемане 
на детето и неговото адаптиране. 
 Финалът на програмата включва 
темата за наблюдение на децата след 
преместването им, както и оценка на 
нуждите им в новите условия.
 Обучението ще бъде закрито с 
дискусия по предоставяне на съпътстващи 
услуги, необходими за подкрепа при 
настаняване на децата в новите услуги.
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