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Относно: Конференция на тема „Истинските измерения на една подкрепа”.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОПОВА,
На 29.07.2014 г. (вторник) от 10.00 часа в зала Триадица 2 на Гранд хотел София се
проведе конференция на тема: „Истинските измерения на една подкрепа”.
Конференцията се организира от „Надежда и домове за децата” – клон България.
На събитието присъстваха г-жа Надежда Шабани – бивш председател на Държавна
агенция за закрила на детето, г-н Георги Симеонов – Изпълнителен директор на „Надежда
и домове за децата” – клон България, г-жа Делия Пол – Програмен директор на „Надежда
и домове за децата” – Великобритания, г-жа Галина Маркова – директор на Ноу-хау
център за алтернативна грижа на деца към НБУ, д-р Едрева, г-жа Иванка Танева, г-жа
Боряна Рашкова – ръководител ЦОП към SOS България, представители на Областни
администрации в страната, представители на други организации и медии.
Конференцията беше открита от г-жа Надежда Шабани, която приветства всички
участниците.
Бяха наградени г-жа Таня Ковачева и г-жа Делия Пол със символичен ключ, за
огромния им принос за „заключване” на домовете за деца.
Г-н Георги Симеонов – Изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата” –
клон България представи своя екип и работа на организацията.
Той благодари на своите партньори: Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето,
Областните администрации, Коалиция „Детство 2025” и екипът на проект „Посока
Семейство”.
Г-н Симеонов представи статистически данни за резултатите, постигнати от
организацията – подпомогнати семейства на 600 деца в риск, за да не бъдат изоставени, 8
пилотни институции по проект „Посока Семейство”, включвните във втората фаза на
проект на „Надежда и домове за децата” – клон България пет нови ДМСГД в София,
Плевен, Разград, Силистра и Ветрен. От същите ДМСГД, 81 деца са реинтегрирани в
техните биологични семейства. Помогнали са за настаняването на 99 деца от ДМСГД в
приемни семейства.
По тяхна инициатива са създадени и работят 9 Областни координационни
механизма по деинституционализация, проведени са и обучения в тази връзка.

Обучени са общо 260 представители на ключови институции и организации на
местно ниво, осем мултидисциплинарни екипа. Проведени са обучения по супервизии за
персонала.
Г-жа Делия Пол подчерта, че за нея е привилегия да е част от организацията. Тя
обясни модела на промяната - работа директно с деца и специалисти. Също така г-жа Пол
изрази своята надежда до 2025 г. да затворим всички институции за отглеждане на деца.
Програмният директор на „Надежда и домове за децата” – Великобритания
представи данни и за Румъния. През 2000 г. - 100 000 деца, през 2011 г. - 9 000 деца
отглеждани в институции, затворени 290 институции за отглеждане на деца. 67 000 деца
са в системата за грижа, от които 9 000 са в тинични институции, 18 000 в семейна
резидентна грижа, 19 000 в приемна грижа, 21 000 предимно при роднини и близки. Тя
обясни и за критичните фактори на успеха: политическата воля, финансирането,
изграждането на ноу-хау център, гражданското общество.
В
дискусия
се
обърна
внимание
на
осиновяването
и
риска
деинституционализацията да се превърне в бизнес. Някои от участниците препоръчаха да
се развие практика на постоянен мониторинг и оценка на въздействието. Също се обсъди
и това че трябва да се осигури заетост на семействата осиновители.
Г-жа Галина Маркова – Директор на Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца
към НБУ говори за метода на оценката, като добави, че са направени 61 интервюта и
фокусни групи. Според нея деинституционализацията е промяна на отношението,
превъзмогване на бюрокрацията. Г-жа Маркова завърши със следното изказване:
„правилата вече имат смисъл”.
Д-р Радост Едрева информира участниците в срещата, че всички деца с лицеви
малформации са настанени в приемни семейства.
Госпожа Иванка Танева – майка на дете със синдром на Даун, разказа за
трудностите през които е трябвало да премине при отглеждането и грижата за своето дете.
Тя благодари на организацията за помоща.
Г-н Пламен Стоянов – предтавител на SOS България, обърна внимание на това, че
трябва да се обединят усилия на всички нива, за да се промени средата на живот на
нашите деца.
Г-жа Шабани и г-н Симеонов закриха конференцията и благодариха на всички
присъстващи за участието им в инициативата.
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