Фонд за превенция на престъпността - ИГА

ГОДИШЕН ДОКЛАД
2 0 0 8 г.

Пазарджик
1

Съдържание:

 Увод
 Представяне на организацията: 10 години Фонд - ИГА
 Постигнати резултати
 Реализирани проекти и програми
 Център за социални услуги. Дейност
 Събития. Издания. Статистика
 Обществено участие и партньорства
 Донори
 Библиографска справка

2

І. У в о д
Увод
През 2008 година се навършиха 10 години от създаването на Фондация ИГА
(първото име на организацията). Годишнината бе отбелязана с голям прием, в който
участваха повече от 130 гости, представители на централната и местната
администрация, неправителствени организации, журналисти, приятели и члевове на
ИГА.
През цялата 2008 г. продължи изпълнението на Стратегически план 2007-2013, в
който основните направления на дейност са:
- Наказателно-изпълнителна система и алтернативни санкции и мерки;
- Превенция на престъпността и социалната изолация;
- Антикорупция и активно гражданско общество;
- Организационно развитие
Организацията затвърди авторитета си в национален и международен мащаб
чрез редица дейности и проекти. Продължи участието на програмния директор на
организацията Димитър Русинов като член на Борда на Conference Permanente
Europeenne de la Probation (Постоянна Европейска конференция по пробация) за
периода 2007 – 2010 година. За първи път в България, ИГА, съвместно с
Министерството на правосъдието, организираха работна среща на пробационни
експерти от различни страни в рамките на календера на СЕР. На международно ниво
продължиха успешните партньорски инциативи с организации и институции от
Великобритания, Холандия, Франция, Швеция, Италия, Литва, Румъния, Гърция и
САЩ. Фонд - ИГА остава една от основните организации в България, които прокарват
най-новите тенденции в областта на криминологията и превенцията на престъпността,
реинтеграцията на правонарушители и младежкото правосъдие.
На национално ниво организацията разви партньорства с редица общини в
страната, с които се реализираха или стартираха различни инициативи, свързани с
основните направления на дейност. Най-активно в тази насока се работеше в Община
Пловдив, Столична община, общините Плевен, Пещера, Белово, Септември, Лесичово,
Пазарджик, Габрово, Кърджали, Смолян, Враца, Видин.
Изминалата година бе важна за организацията по отношение развитието на
социални услуги за специфичните целеви групи, с които работи ИГА:
правонарушители, извършители на асоциални прояви, лица в риск, жертви на
престъпления и насилие. Бяха стратирани подобни услуги в общините Плевен, Пещера,
Пазарджик и София. Всички разработени услуги бяха интгерирани в една обща мрежа с
партньорски организации и институции. Освен това бе стратирана процедура по
превръщане на услугите като делегирана от държавата дейност, което на практика дава
една по-голяма устойчивост за в бъдеще.
Какво успя да постигне организацията през 2008 година? Съгласно Оперативния
план на ИГА за 2007 година основната цел на организацията бе: Защита на
обществото чрез намаляване на престъпността, противодействие на корупцията и
подпомагане на социалното включване.
Тази цел бе постигната чрез дейности и проекти, насочени към реализиране на
редица подцели:
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По първа подцел: Да се подпомага процеса по изграждане на българската
пробационна система в цялата страна и въвеждане на европейските и международни
стандарти в нея.
С активното участие на Фонд ИГА през 2008 година Министерство на
правосъдието на България стана пълноправен член на Европейската организация по
пробация – СЕР. По този повод през лятото на 2008 година бе проведена среща между
генералния секретар на СЕР – Лео Тигес и Петър Василев – главен директор на ГД
„Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието.
В края на 2008 започна подготовка за провеждането на първата за България
работна среща от календара на СЕР. Срещата бе планирана за края на януари 2009
година в София на тема „Развитие капацитета на пробационните служби”;
През 2008 година продължи вече традиционното сътрудничество с Националния
институт за обучение на магистрати с провеждането на поредните обучения по
пробация на съдии и прокурори от цялата страна.
В рамките на тази цел през 2008 стартира проект „Ромски медиатори между
пробационната служба и правонарушителите от ромски произход. Трансфер на
успешна практика” в партньорство с Институт за пробация и медиация - Чехия и
Фондация за регионално развитие "Рома" - Пловдив” и с финансовата подкрепа на
Европейска комисия, Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност”. В рамките
на проекта бяха проведени два информационни дни, бяха обучени обучители за
пробационни ментори и беше разработена методиката за обучение.
По втора подцел: Да се работи за модернизиране на пентенцирната система в
България, да се повиши социалното участие на бивши правонарушители на пазара на
труда и се намали рецидивизма при тях.
През 2008 година приключи 2,5 годишен проект "ENTER – подобряване
положението бивши правонарушители на пазара на труда", финансиран по програма
МАТРА на Холандското правителство, където Фонд - ИГА се явяваше партньор на
холандската организация PSW Consultancy. В последната си фаза по проекта бе
разработена цялостна методика за реализиране на модела ЕНТЕР, която се публикува в
отделно издание. Беше проведена и заключителна конференция по проекта.
В рамките на тази подцел в края на 2008 година бе разработен дизайн на
проучване сред правонарушители, извършители на сексуални престъпления.
Проучването ще се осъществява във всички затвори на България през 2009 година и е в
рамките на проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за
намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца”, финансиран от
швейцарската фондация ОУК. Проучването е първото по рода си в България и ще
подпомогне изготвянето на специализирани програми за работа с лица, извършители на
подобни престъпления.
В началото на 2008 започна реализация на проект „Четвъртъкът на
маргиналиите”, финансиран от програма МАТРА КАП на Холандското посолство.
По трета подцел и четвърта подцел:
Да се подобри сътрудничество между институциите и организациите,
работещи по проблемите на младежката престъпност
Да се подпомогне превенцията на младежката престъпност и предоставянето
на ефективни услуги на малолетните и непълнолетни правонарушители.
В рамките на тези подцели се реализираха няколко проекта.
През 2008 година приключи проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в
подкрепа на преструктурирането и реформирането на институциите за деца”.
Дейностите по проекта се реализирах на територията на област Пазарджик и област
Плевен и обхванаха ВУИ Ракитовото, ВУИ с.Подем и всички релевантни институции в
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двата региона. На финалната конференция в Пловдив бе представен модела за работа с
ВУИ, обединяващ различни елементи, обединени от процеса ВХОД – ИНСТИТУЦИЯ
ИЗХОД.
В средата на 2008 година приключи проект „Партньорска мрежа за превенция на
престъпността”, финансиран по Програма Фар – Развитие на гражданското общество
2004, в партньорство с PSW - Консултации на пазара на труда -Холандия; Асоциация
„Развитие на личността и човешките общности” - Плевен; Асоциация „Международни
инициативи за сътрудничество” - Разлог; Фондация за регионално развитие РОМА Пловдив; Министерство на правосъдието, ГД „Изпълнение на Наказанията” и Столична
Община София. В рамките на този проект беше създадена национална мрежа от
неправителствени организации, работещи по проблемите за превенция на
престъпността. Беше разработена система за акредитация на специализирани програми
за целевата група, отговарящи на най-добрите европейски стандарти.
В началото 2008 година стартираха два проекта в рамките на
"Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови
групи" (фаза 2) по програма ФАР 2005: Проект „Пилотен модел за създаване на
национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск” и
проект „Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица”. Двата
проекта на практика развиват идеята на ИГА за създаване на национална мрежа за
специализирани услуги за деца правонарушители и деца в риск. Освен това с тези
проекти за първи път в своята история организацията стартира услуги за деца, жертви
на насилие. Специализирани услуги за извършители на сексуално насилие и деца,
жертви на сексуално насилие се развиха като част от проект „Мрежа за превенция на
насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и
експлоатация над деца”, финансиран от швейцарската фондация ОУК. В рамките на
тези проекти стартираха различни услуги като: Център за социална рехабилитация и
интеграция; Кризисен център за работа с деца, жертви на насилие; Открита телефонна
линия; Консултативен център; Семейно-консултативен център; Бюро за регистрация.
Освен това стартираха различни промоционални дейности като обучения, WEB site;
бюлетини, информационни дни, обучения, дипляни, плакати и др.
По пета подцел: Да се подпомогне процеса по създаване на съвременни форми и
модели за предоставяне на социални услуги.
Реализацията на тази цел, както и през 2007 година бе реализирана
последователно и активно включвана в изпълнението на всички дейности и проекти на
ИГА. През 2008 година организацията продължи да усъвършенства своята методика за
услугите «Център за социална рехабилитация и интеграция на правонарушители» във
варианти за клиенти над 18 години и клиенти под 18 години. В сътрудничество със
сдружение «Център Отворена врата» експерти на организацията се включаха в
разработването на единни стандарти за работа на кризисни центрове в страната.
През цялата 2008 приключиха дейноститите по проект “Програма за
професионално обучение - Оценка и управление на случаи”, финасиран по програма
«Леонардо да Винчи». Беше разработен финалния продукт на проекта: Програма за
образователно-квалификационна степен «Оценка и управление на случай», която бе
тествана с 12 обучаеми в Пловдивски университет.
По шеста подцел: Да се подпомогнат процесите по превенция, лечение и
рехабилитация на наркомании и ХИВ/СПИН
През цялата 2008 г. ИГА продължи да реализира в Пазарджик един от
компонентите на Националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” чрез
един аутрич екипа от 4 човека, които работят с клиенти инжекционно употребяващи
наркотици и проституиращи жени и мъже. През годината организацията успя да
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разработи още два компонента, които разширяват програмата с дейности по превенция
на туберкулозата. Тези компоненти ще стартира през 2009 година с екип от около 8
аутрич работници.
По седма подцел: Да се подпомогнат процесите за противодействие на
корупцията и въвеждане на институцията омбудсман в България
През цялата година продължи реализацията на проекта „Да служи и подобрява”,
финансиран от Фонд за демокрация към ООН. Проектът допринесе значително за
повишаване капацитета на институцията местен обществен посредник. Бяха проведени
различни дейности в 12 общини. Бяха инициирани навсякъде кампании за избора на
местен омбудсман. В 6 от общините проекта доведе до стартиране на процедурата по
избор, а в 3 бяха избрани местни обществени посредници.
Проектът предстои да се завърши в началото на 2008 година. Той е логично
продължение от натрупания опит на Фонд-ИГА в провеждането на успешни кампании
по избор на местен обществен посредник (3 избрани местни омбудсмани в периода
2004-2006 година в област Пазарджик).
По осма подцел: Да се мониторират процесите в страната, свързани с
горните теми
Организацията продължи да участва в различни проучвания и анализи в
областите на нейната мисия. Някои от тях като част от проекти на други организации.
По девета подцел: Да се развие участието на организацията в международни
проекти и мрежи, свързани с основната мисия на организацията
През 2008 година организацията продължи да разширява своята международна
дейност. Продължи участиет на Димитър Русинов – програмен директор на Фонд-ИГА
в Борда на СЕР – Европейската организация по пробация за периода 2007 – 2010 година
– две участия за 2008 година. За изтеклата година представители на ИГА участваха в 7
международни събития. Бяха разработени редица нови проекти с партньори от страни,
членки на ЕС. Представители на организацията участваха в международни
конференции и семинари.
По десета подцел: Да се развие моделът за стопанска дейност, позволяващ
изграждането на устойчивост
През 2008 г. ИГА продължи развитието на няколко форми на стопанска
дейност, подпомагащи организацията: компютърни курсове, предоставяне на социални
услуги, квалификационно обучение - 10 професии, обучение по метода ЕКСПЕРТ,
издателска дейност. Тези дейности се реализират съвместно с Център за обучение и
услуги. Фонд ИГА и Центъра за обучение и услуги разработиха модел на ЕООД „ИГА
ПРОЕКТ”, което ще стартира през 2009 година.
По единадесета подцел: Да се разработи и развие новата програмна схема на
организацията
През 2008 година организацията изпълнява своята 7 годишна стратегия,
разработен с помощта на външни експерти в края на 2006 година (с финансовата
подкрепа на фондация „Работилница за гражданска инициатива”). Продължава
реализацията по програми: „Пробация”; „Реинтеграция на бивши затворници”;
„Социални услуги за превенция на младежката престъпност”; „Гражданска активност
срещу корупцията”; „Не на дрогата, насилието и ХИВ/СПИН”. През 2008 година
организацията разви капацитет за участие в Програмата за развитие на селските
региони.
По дванадесета подцел: Да се повишат уменията и професионалните
компетенции на екипа
През 2008 година различни представители от екипа на Фонд - ИГА са участвали
в повече от 30 обучителни семинари, конференции, курсове за професионално
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обучение и други обучителни дейности. 7 представители на ИГА са получили
сертификати за обучители по модела “Xpert personal business skills”: Успешно
организиране и провеждане на проекти; Успешно развитие и ръководене на екипи;
Водене на преговори, дискутиране, аргументиране към Института за международно
сътрудничество към Сдружението на германските народни университети.
Като заключение може да се обобощи, че Фонд – ИГА завърши една година, в
която бяха постиганити добри резултати в традиционните области на работа на
организацията. Освен това бяха развити някои нови направления, които очакваме да се
постигнат своя пълен капацитет през 2009 година. Организацията задържа нивото на
своя финансов и материален ресурс от 2007, но значително разви броя на
предоставяните услуги. Бяха разработени нови модели и практики, съобразени с
европейските и световни стандарти. Екипът от млади и амбициозни хора, които
допълнително повишиха капацитета на ИГА през 2006 година, разкриха своя капацитет
и реализираха много нови аспекти от дейността на организацията. Много държавни
структури, местни власти и неправителствени организации потърсиха експертната и
партньорска помощ на организацията. Интернет страницата на организацията и
нейните многобройни специализирани издания намират все по широка аудитория и
потребители.
За четвърта поредна година Фонд - ИГА ще стартира 2008 г. с предвирателно
утвърдена програма и с осигурено основно финасиране до 2011 година.
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Съгласно чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
І. Общо представяне.
/описание на организацията - кога учредена, къде е седалището й, кога е определена за
извършване на дейност в обществена полза, кога е вписана в Централния регистър,
мисия, основни цели и др./

ІІ. Представяне на организацията
История
Организацията е създадена през 1998 година под името Фондация “Инициативи и
гражданска активност”. В началото на 2000 г., се извършиха организационни и
структурни промени, които наложиха промени в регистрацията на организацията.
Създаде се Регионален фонд – ИГА (инициативи и гражданска активност), който
продължи дейността си под името Фонд за превенция на престъпността - ИГА.
През отчетната година Фонд – ИГА отпразнува 10-годишен юбилей.

Днес
За реализацията на своите цели организацията:
- Разработва и внедрява експериментални програми и модели;
- Развива обучителни, консултантски, информационно-образователни и издателски
дейности;
- Подобрява диалога и междуинституционалните връзки;
- Извършва наблюдение над институциите, работещи по проблемите на престъпността;
- Провежда застъпнически кампании в полза на целевите групи;
- Предоставя социални услуги на правонарушители;
- Изгражда национални и международни партньорства.

Приета С т р а т е г и я за развитие на организацията в периода 20072013
През 2007 г. е приет Стратегически план за развитието на организацията в периода
2007 – 2013. Дългосрочната стратегия е планирана и разработена с цел оптимизиране
на вътрешната организация на работа и с оглед повишения капацитет и разширените
партньорства на национално и международно ниво. В рамките на стратегията са
определени и четирите основни направления в дейността на организацията:
- Наказателно-изпълнителна система и алтернативни санкции и мерки; - Превенция на
престъпността и социалната изолация;- Антикорупция и активно гражданско общество;
- Организационно развитие

Награди


2004 г. - Фонд - ИГА печели престижната Международна награда за организация
“Пионер” на Международната конференция “Пробация 2004” в Лондон, организирана
от Националния директорат по пробация на Англия и Уелс.
 2005 г. - Фонд - ИГА печели първа награда за принос в областта на свобода на
информацията. Наградата е в категорията "Неправителствена организация, най-активно
използвала Закона за достъп до обществена информация" в конкурс, организиран от
Програма Достъп до информация (ПДИ).
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Регистрация и лицензи
o Фонд за превенция на престъпността - ИГА е регистриран в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието като организация,
осъществяваща обществено полезна дейност (№ 20030613004 от 13.06.2003 г.);
o Фонд за превенция на престъпността - ИГА е регистриран в Агенцията за социално
подпомагане към Министерството на труда и социалната политика като доставчик на
социални услуги за правонарушители (Удостоверение № 35 от 12.06.2003);
o Фонд за превенция на престъпността - ИГА е лицензиран в Държавната агенция за
закрила на детето за предоставяне на социални услуги на деца – Център за социална
рехабилитация и интеграция на млади правонарушители и деца от рискови групи; Социален
асистент (Лиценз №0050 от 17.11.2004);
o Фонд за превенция на престъпността – ИГА е лицензиран от Държавната агенция за
закрила на детето за соцални услуги за деца - Кризисен център за деца жертва на трафик и
насилие» (Лиценз № 0392 от 6.03.2009 г.)
o Фонд за превенция на престъпността – ИГА е лицензиран обучаващ и изпитен

център за “Xpert European Computer Passport”. (Xpert” е стандартизирана система за
обучение и сертифициране “Xpert European Computer Passport”, разработена от
Европейската изпитна централа в Хановер, Германия.)

Управителен

съвет

 Марина Манолчева - Председател на УС, магистър по педагогика и журналистика;
Членове:
 Димитър Русинов - магистър педагог, председател на Център за интеграция за
обучение и услуги;
 Мариана Бойрикова - магистър филолог, експерт по библиотечно дело, PR
специалист;

Оперативен

екип

Във Фонд - ИГА работят 30 души. В Офиса в Пазарджик - 12, в София - 9, в Пещера - 9
и още толкова консултанти.
Към организацията работи и екип от социални работници:
- Социални асистенти, които предоставят услуги на млади и възрастни
правонарушители (затворници, бивши затворници, условно осъдени и осъдени на
пробация, млади правонарушители до 18 г.) и техните семейства;
- Сътрудници на терен (аутрич), които участват в реализацията на дейности за
поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред лица,
употребяващи венозно наркотици;
- Сътрудници на терен, които участват в реализацията на дейности за превенция и
контрол на туберкулозата в България.
Председател на УС е Марина Манолчева - магистър по педагогика и журналистика;
Програмен директор е Димитър Русинов - магистър по педагогика;
Мариана Бойрикова - магистър филолог, координатор проекти, PR, издателска
дейност;
Николай Вълков - магистър по икономика, финансист на организацията;
Андрей Момчилов - мениджър «Международни проекти», юрисконсулт, завършил
право в СУ «Св. Кл. Охридски», специализация «Международно право и
международни отношения»;
Валентина Гешева - бакалавър по социални дейности, ръководител на Центъра за
социални услуги към организацията;

9

Анна Муховска - офис мениджър, координатор проекти, бакалавър по социология,
магистър по масовите комуникации и журналистика;
Олег Комсалов - социолог, координатор на Центъра за обучение и услуги;
Катерина Вълева - счетоводител;
Николай Костадинов - компютърен специалист, сътрудник в Центъра за обучение и
услуги;
Светла Давчева - психолог, бакалавър по педагогика и квалификации по психология.
Дейността на организацията се подпомага от експерти в различни области:
 доц.Владимир Велинов - началник специализирана експертна Клиника по съдебна
психиатрия и съдебна психология в Университетска болница за активно лечение по
неврология и психиатрия "Св. Наум";
 д-р Антонина Желязкова - председател на Международен център по проблемите на
малцинствата и културните взаимодействия;
 д-р Гергана Жулева - изпълнителен директор на Програма "Достъп до
информацията";
 Милети Орешарски - началник на Софийски централен затвор;
 гл.ас.Георги Митов - преподавател по наказателно право в Юридическия факултет
на Софийския университет "Св.св.Климент Охридски";
 Валентина Караганова – началник отдел „Възпитателна дейност в местата за
лишаване от свобода и пробация” в ГД „Изпълнение на наказанията”, Министерство
на правосъдието;
 Рене ван Хурен - мениджър проекти и член на УС на PSW - Консултации на пазара
на труда - Холандия, една от водещите неправителствени консултантски организации
в Холандия
 Яс Ромбоут – обучител от PSW - Консултации на пазара на труда – Холандия;
 Маги Блайт - консултант, бивш директор на отдел в Британския борд за младежко
правосъдие;
 Боб Ашфорд - директор на отдел в Британския борд за младежко правосъдие;
 Боб Андерсън – началник на Окръжна пробационна служба в Джексън – щат Тенеси,
САЩ;
 Стив Питс – съветник по присъединяването в Министерство на правосъдието;
 Антоанета Цонева - председател на УС на Института за развитие на публичната
среда;
 Светослав Георгиев - изпълнителен директор на Института за развитие на
публичната среда;
 Атанас Кръстев - председател на РАИРБИ и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България - клон Пазарджик;
 Малина Димова - обществен посредник на Община Батак;
 Тони Грънчарова -WYG International;
 Петър Иванов - WYG International;
 Специалисти от Пинал реформ интернешънъл - Лондон;
 Екип на Асоцията по пробация и медиация – Чехия;
 Постоянната европейска конференция по пробация (СЕП).
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По-важни

резултати, постигнати в периода 1999 – 2008 г.:



Създаден първият Пробационен център в страната; Обучени първите 20
пробационни специалисти;
 Разработена Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в България;
 Проведени информационно-обучителни семинари по пробация с повече от 1000
участници (съдии, прокурори, следователи, полицаи, местна власт и НПО);
 Проведени две обучителни визити във Великобритания и една международна
конференция в България за популяризиране на пробацията;
 Внедрен модел за предоставяне социални услуги на правонарушители в няколко
региона на страната;
 Предоставени различни услуги на над 1000 условно осъдени лица и осъдени на
пробация; 800 затворници и освободени от затвора; 120 непълнолетни
правонарушители и 80 техни родители;
 Проведена застъпническа кампания за приемане на втората в страната Общинска
програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркомании в Пазарджик;
 Реализирана Регионална програма за превенция разпространението на
наркотици с участието на повече от 2000 деца от Област Пазарджик;
 Подготвени специализирани кадри от институции и неправителствени
организации за разпознаване и овладяване на девиации на поведението,
превенцията и ресоциализацията - около 5 000 души;
 Внедрени два компонента на Националната програма “Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” (сред лицата, употребяващи венозно наркотици и сред
проституиращи жени и мъже) в региона на Пазарджик – общо 800 лица;
 Реализирани над 20 антикорупционни инициативи: информационни дни,
мониторинги, обучителни семинари, кръгли маси, пресконференции;
 Открит Център за социални услуги (2005 г.);
 Стартирани проекти за институционализирането на обществени посредници в 6
общини на Област Пазарджик и още 13 в цялата страна;
 Създаден първият Областен обществен съвет срещу корупцията; Приети 20
корупционни сигнала;
 Участие в над 20 международни конференции;
 Подписан Меморандум за сътрудничество със Столична община и
Споразумения за съвместна дейност с Общините Пещера, Белово и Септември;
 Адаптиран за българските условия Инструментариум АССЕТ – структуриран
инструмент за оценка на риска, разработен за целите на екипите по младежко
правосъдие в Англия и Уелс за непълнолетните правонарушители;
 Представен първият Независим доклад от мониторинг на законодателното и
институционалното въвеждане на пробацията в България;
 Открит Кризисен център за деца и семейства в риск – Пещера;
 Открит Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск – Столична
община, район „Триадица”;
 Разкрита специализация “Оценка и управление на случаи” в ПУ “Паисий
Хилендарски”;
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През 2008 г. Фонд - ИГА отбеляза 10-годишен юбилей.
По този повод беше подготвен филм, издадена Дипляна и бе даден прием. На
специална пресконференция пред обществеността и медиите бяха представени
отчета на организацията за 2007 г. и програмата за 2008 г.

19 февруари 2008 г. - Годишен публичен отчет на Фонд – ИГА пред обществеността и медиите

12 декември 2008 г. – прием в ресторант „Тракия”
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ІІ. Информация за съществените дейности, изразходваните за тях средства,
връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.

Реализирани

програми

и

проекти

Долечебна програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред
интравенозни наркомани
Срок на реализация:
1.01.2003 – 31.12.2008 г.
Източник на финансиране: Националната програма “Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН”, изпълнявана от Министерство на здравеопазването с финансовата
подкрепа на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Основна цел: Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ/СПИН сред
интравенозните
наркомани
в
региона
на
Пазарджик.
Резултати: - Разработени 9 терена в Пазарджик и региона; - Клиенти на програмата –
200 лица, на възраст от 18 до 38 години, употребяващи наркотични вещества; - От тях
72-ма, насочени към местата за лечение на зависимости в България и чужбина; - 50 насочени към лечение и консултиране с инфекционист и 20 - към медицински
специалисти; 180 са изследвани в КАБКИС и РИОКОЗ за ХИВ/СПИН, хепатит и
сифилис; Осъществени над 300 индивидуални и групови здравни консултации; Раздадени над 10 000 презерватива и над 300 здравни брошури; - Реализирани 2
антиспин кампании с останалите компоненти на програмата за Пазарджик.

Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”
Водеща организация: Фонд за превенция
на
престъпността
ИГА
Срок на реализация: 01.12.2008 –
31.12.2009
г.
Финансираща организация: Национална
програма “Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН”,
изпълнявана
от
Министерство на здравеопазването, с
финансовата подкрепа на Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария.
Партньор: На национално ниво Министерство на здравеопазването; На местно ниво - Областният диспансер за пневмофтизиатрични заболявания - Пазарджик.
Основна цел: Превенция на туберкулозата сред целевите групи, изследване и лечение
на новооткрити случаи на туберкулозни болести.
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Проект “Програма за професионално обучение – Оценка и управление
на случаи”
Срок на реализация: 1.10. 2006 г. 30.09.2008 г.
Източник на финансиране: Европейска
комисия - по програма за действие в
сферата на професионалното обучение
„Леонардо да Винчи”.
Основна цел: Развитие качеството на
професионалните системи и практики чрез
разработване, тестване и изпълнение на
практика за оценката и управлението на
случаи: - Оценка нуждите и качествата на
младите правонарушители, освободени от
затвора и - Управление на случаи.
Резултати: - Обучение на 19 обучители от 5 държави в Оценка и управление на
случаи; 11 студенти стартирали магистърска програма Оценка и управление на случаи
в ПУ „Паисий Хилендарски”; Проведен семинар за финализиране на магистърска
програма „Оценка и управление на случаи” в Швеция; Финална конференция по
проекта в Холандия, 40 участника от 5 държави; Публикувана Програма за
професионално обучение „Оценка и управление на случаи” на български и английски
език.

Проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа на
преструктурирането и реформирането на институциите за деца. ”
Срок на реализация: 1.01.2007 30.04.2008 г.
Източник на финансиране: Програма
ФАР
на
Европейската
комисия
Основни
цели:
Да
намали
институционализацията на малолетните и
непълнолетни
правонарушители,
намиращи се в специализираните училища
- ВУИ и СПИ.; Разработване и практическа
реализация на пилотен модел, подпомагащ
процесите
на
реформиране
и
преструктуриране на институциите за
малолетни
и
непълнолетни
правонарушители.
Резултати:
- Създаден екип от 23-ма експерти и специалисти; - Създадени 2 Регионални
мултидисциплинарни екипа (РМЕ);- Разработена Методология за внедряване на
модела; - Разработени 2 обучителни програми за внедряване; - Ремонтиран и оборудван
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), пригоден за работа с
целевата група; - 67 души, обучени да използват модела; - Повишена квалификацията
на 60 души специализирания персонал на ВУИ; - Изготвени 196 индивидуални
социални оценки; - Изготвени 196 индивидуални плана за управление на случай; - 196
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деца, участвали в социалната работа; - 40 семейства, преминали програма за фамилно
консултиране „Аз и ние”; - 24 деца, участвали в „Моите нови умения”; - 36
консултирани родители в рамките на програма „Неделно училище за родители”; - 140
индивидуални социални оценки и индивидуални планове на случаи; - 100 оценени
семейства на деца, настанени в 2-те институции; - Индивидуални социални услуги,
предоставени на 140 деца във ВУИ; - 100 деца, консултирани в професионално
ориентиране; - Реализирани 16 програми, покриващи 144 участника; - Предоставени
различни социални услуги на 60 деца в периода преди и след напускане на
институцията; - Реализирани 8 програми с 48 участника; - 6 младежи, назначени на
работа; - Функциониращ уебсайт на проекта; - 7 издания на Бюлетина в 100 копия
всяко; - Проведени 4 информационни дни с общо 96 участника; - Издадено в 358 копия
Главно ръководство за реализиране на модела – 300 страници; - Проведена
заключителна пресконференция с 50 участници.

Проект: „Партньорска мрежа за превенция на престъпността”
Продължителност:1.12.2006–31.04.2008
Финансиращa организация: Програма Фар
– Развитие на гражданското общество 2004
Партньори: Фонд - ИГА; PSW Консултации на пазара на труда -Холандия;
Асоциация „Развитие на личността и
човешките общности” - Плевен; Асоциация
„Международни
инициативи
за
сътрудничество” - Разлог; Фондация за
регионално развитие РОМА - Пловдив;
Министерство
на
правосъдието,
ГД
„Изпълнение на Наказанията” - асоцииран
партньор; Община София – асоцииран
партньор
Основна
цел:
Основната цел на проекта е да повиши ролята и участието на гражданското общество в
България във формирането на националната и eвропейските политики относно
превенцията на престъпността, реинтеграцията на правонарушители и намаляването на
социалната изолация.
Резултати:
- Проведени 2 публични дискусии със 70 участници в гр. София; - Разработено и
представено предложение за проект пред Европейската комисия; - Разработен и
функциониращ уеб сайт; - Последните 5 издания на електронен бюлетин по проекта
съставени и разпространени.

Проект „Да служи и подобрява”
Срок
на
реализация:
1.03.2007
31.03.2008
г.
Източник
на
финансиране:
Фонд
за
демокрация
към
ООН
Основна цел: Да се повиши отговорността и прозрачността на местното
самоуправление и местната администрация посредством институционализиране и
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създаване на капацитет на местни обществени посредници; Да се осигури на
гражданите достъп до една от най-демократичните институции в съвременния свят.
Резултати:
- Изготвен „Анализ на ситуацията”;
Разработени критерии за селекция на
общини и НПО – участници в проекта;
Селектирани 12 общини; Обучение на
избраните НПО и общински съветници в
умения за провеждане застъпнически
кампании и избор за местни обществени
посредници;
Проведени
13
Информационни дни за представяне на
институцията; Стартирани 6 процедури за
избор на местни обществени посредници;
Избрани
3-ма
местни
обществени
посредници; Обучени 10 обществени
посредници; Проведена национална конференция „Служи и подобрява. Ролята на
местния обществен посредник в България”; Издание за проекта и институцията в тираж
350, предоставено на всички общини в България.

Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване
на насилието над деца и семейства в риск
Срок на реализация: 01.04.2008 –
31.05.2009 г.
Водеща организация: Сдружение „Център
Отворена врата” – Плевен
Партньори: Фонд за превенция на
престъпността
ИГА,
Пазарджик;
Младежки
форум
2001,
Разград;
Асоциирани партньори: Община Пещера;
Отдел закрила на детето, Плевен; Областна
Дирекция
Полиция,
отдел
„Детска
педагогическа стая”, Плевен; МКБППМН Плевен; отдел „Закрила на детето”,
Пазарджик; Областна Дирекция Полиция,
отдел „Детска педагогическа стая”, Пазарджик; МКБППМН – Пазарджик
Източник на финансиране: Програма ФАР на Европейската общност
Основна цел на проекта е превенция на насилието над деца и семейства в риск чрез
предоставяне на алтернативни услуги в общността.
Резултати:
- Разработена цялостна методология за внедряване на модела; 25 специалисти, обучени
да прилагат на модела в практиката; 40 души, обучени да прилагат на модела в
междуинституционална среда; Изграден и действащ нов регионален Кризисен център
за работа с деца, жертви на насилие; Функциониращ WEB site; 3 бюлетина по проекта;
Получени 69 сигнала на Открита телефонна линия; Проведени 47 психологически, 33
юридически, 173 социални и 8 фамилни консултации; 10 деца и техните семейства
преминали през Кризисен център - Пещера; 79 деца и техните семейства преминали
през Консултативен център - Пазарджик.
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„Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица”
Срок на реализация: 01.04.2008 – 31.05.2009
г.
Партньори:
Сдружение „Закрила на детето” - Триадица,
Сдружение „Отворена врата” - Плевен,
Централна
комисия
за
борба
с
противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни - асоцииран партньор, Местна
комисия за борба с противообществените
прояви - Триадица - асоцииран партньор,
Столична община - район „Триадица” асоцииран
партньор
Източник на финансиране: Програма ФАР на Европейската общност
Основна цел на проекта: Да се намали институционализацията на деца в
специализираните институции, да се намали нивото на антисоциалното поведение и
правонарушенията, извършвани от деца, както и превенция на насилието срещу деца и
семейства в риск чрез предоставяне на алтернативни услуги в общността.
Резултати:
- Адаптирана методология за внедряване на модела; Обучен екип за работа с модела;
Изграден мултидисциплинарен екип в подкрепа на модела; Издадена 1 дипляна в 300
екземпляра и разпространаена сред различни институции и организации за
промотиране дейностите на Комплекса; Изготвен и разпространен плакат в 500
екземпляра, промотиращ дейностите на Комплекса; Предоставени комплекс от
социални услуги за малолетни и непълнолетни правонарушители и семейства в риск: 66
случая, приети от ЦСРИ и СА – всеки с извършена оценка, планиране и управление на
случая; Приети 360 сигнала на Открита телефонна линия. От тях: От институции – 121;
От родители/попечители – 114; От близки на семейството – 71; От младежи – 54.

Проект „Четвъртъкът на маргиналиите”

Водеща организация: Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”
Партньор: АТЕRА Design LTD
Финансираща организация: Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство
Холандия
Обща цел: Да се повиши информираността и чувствителността по отношение живота
на затворниците и да се предизвика обществено включване с оглед неизбежното им
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връщане към живот в обществото.
Резултати:
- Избрани 90 фотографии и отпечатани; Проведени 5 дискусии и 1 пресконференция;
Проведени 1 пърформанс и 6 изложби; Над 600 участници в публичните събития;
Подготвен и издадена брошура за изложбата - тираж 1200; Подготвен и издаден албум
с фотоси от изложбата - тираж 500; Подготвени и разпространени 200 плаката и 300
покани за изложбите; Около 2500 посетители на изложбите (+ 600 участници общо в
дискусиите и откриването на изложбите); Разпространени 500 диска с двата филма,
отразяващи снимането в Затвора; 14 публикации в сайта на ИГА (на бълг. и англ. ез.);
45 идентифицирани публикации в медиите.

Проект „Равни възможности – достоен живот”
Водеща организация: Фонд за превенция на
престъпността – ИГА
Срок на реализация: 01.07.2008 - 30.06.2009
г.
Финансираща организация: Европейски
социален фонд 2007 – 2013; Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”
Партньор: Регионална библиотека „Никола
Фурнаджиев”, Пазарджик
Основна цел: Да се осигури достоен живот
и се гарантира достатъчно независимост на
самотни възрастни хора над 65-годишна
възраст чрез грижа в домашна среда - услуги "социален асистент" и "домашен
помощник.
Резултати:
- Проучено състоянието на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” в
град Пазарджик; - 16 самотни и възрастни хора получават услугите ”домашен
помощник” и „социален асистент”; - 8 лица, обучени за изпълнение на услугите
„домашен помощник” и социален асистент”; - Нови работни места за 4-ма домашни
помощници и 4-ма социални асистенти в сектора на социалните услуги; - Начално
обучение на социални асистенти и домашни помощници. Поддържащо обучение;
- Разработване и внедряване на система за вътрешен контрол на социалните услуги.
Текущ мониторинг. Супервизия и консултиране.

Проект „Ромски медиатори между пробационната служба и
правонарушителите от ромски произход. Трансфер на успешна
практика”
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Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА
Партньори: Институт за пробация и медиация - Чехия и Фондация за регионално
развитие "Рома" - Пловдив”
Финансираща организация: Европейска комисия, Главна дирекция „Правосъдие,
свобода
и
сигурност”
Резултати:
- Проведени два информационни дни по проекта в Пловдив и Пазарджик; - Проведено
петдневно обучение на 10 обучители за пробационни ментори в Слънчев бряг; Разработена методика за обучение на ромски пробационни ментори.

Проект „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран
подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над
деца”

Срок на реализация: 01.05.2008 – 30.04.2011 г.
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА
Партньори: Сдружение „Център Отворена врата”, Плевен
Източник на финансиране: Фондация „Оук”, Швейцария
Основна цел: Да се намали броят на децата, обект на сексуално насилие и/или
експлоатация чрез внедряване на интегриран подход за работа деца, жертви и
извършители на сексуално насилие.
Подцели:
- Да са улесни достъпът до специализирани услуги за деца, жертви на сексуално
насилие или в риск от такова: дейности на Регионалните мултидисциплинарни екипи
(РМЕ), изграждане на Бюро за регистрация, Семейно-консултативен център (СКЦ) за
деца, жертви на сексуално насилие в регионите на Плевен, Пазарджик, София и
Разград;
- Да се повиши ефективността на процеса на идентификация, насочване и
рехабилитация на жертви на сексуално насилие или в риск от такова чрез създаването
на РМЕ и специализирани обучения на техните членове в умения за активно участие и
този процес, в регионите на Пазарджик, Плевен, София и Разград;
- Да се редуцират престъпленията и антисоциалните прояви на сексуално насилие,
извършвани от млади правонарушители чрез разработване и провеждане на
специализирани програми в регионите на Плевен и Пазарджик (включително в
институциите ВУИ – Ракитово и ВУИ – Подем, в рамките на специализираната
социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”);
- Да се промотират и разпространят резултатите от проекта чрез различни дейности и
застъпнически кампании, целящи нарастване чувствителността на местните общности,
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ключовите фигури и медиите по проблеми, свързани със сексуалното насилие и
експлоатация над деца.
Резултати:
Проектът е в процес на реализация
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Център

за

социални

услуги

Центърът за социални услуги е психосоциална служба, която предоставя
специализирани услуги и грижи, насочени към превенция на проблемното поведение и
правонарушения сред непълнолетни, малолетни и възрастни; рехабилитация и
интеграция на маргинализирани групи при активно посредничество между клиенти и
различните социални системи; справяне с житейски кризи и психологически проблеми
и постигане на удовлетворяващ живот за широк кръг хора и семейства.
Предоставя следните услуги:
1. Фамилна консултация.
2. Социално консултиране, асистиране и посредничество при решаване на
проблеми, свързани с личните документи, жилищни проблеми, проблеми, възникнали
между клиента и дадена институция или организация, здравни проблеми, проблеми,
свързани с употребата на наркотични вещества;
3. Програми за психосоциална подкрепа, професионална ориентация и обучителни
програми, Екипът на Центъра за социални услуги се състои от квалифицирани
педагози, психолози и социални работници. Клиентите могат да получат и
специализирани консултации на високо ниво от видни специалисти.
Принципите на работа в Центъра за социални услуги се основават на коректност,
емпатия, неутралност, безпристрастност и конфиденциалност.

Дейност на Центъра за социални услуги
Модул 1
условно осъдени
лишени от свобода
освободени от затвора
наркозависими
осъдени на пробация
непълнолетни провонарушители от МКБППМН
непълнолетни правонарушители от ДПС
непълнолетни от ОЗД
доброволни
възрастни хора

60
200
52
64
30
4
26
16

общо

477

4
21

60; 13%
21; 4%

200; 43%

условно осъдени
лишени от свобода
освободени от затвора
наркозависими
осъдени на пробация

4; 1%
16; 3%
26; 5%
4; 1%
30; 6%
64; 13%

52; 11%

непълнолетни
провонарушители от
МКБППМН
непълнолетни
правонарушители от
ДПС
непълнолетни от ОЗД
доброволни
възрастни хора
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Модул 2
пол
мъже
жени

415
62

общо

477

62; 13%

мъже
жени

415; 87%

Модул 3
години
от тях до
от тях до
от тях до
от тях до
от тях до

14 години
18 години
25 години
45 години
над 45 години

общо

6
92
98
246
35
477

14 години
18 години

246; 52%

35; 7%
6; 1%

25 години
45 години

92; 19%

над 45 години

98; 21%
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Модул 4

информация за
клиентите отностно
работа
без регистрация в БТ
в затвора
с регистрация
с прекъсната регистрация
работещи
учащи
пенсионери

200
21
61
21
60
98
16

общо

без регистрация в БТ

477

в затвора

98; 21%

с регистрация

16; 3%

с прекъсната
регистрация
работещи

60; 13%
21; 4%
200; 42%

61; 13%

учащи
пенсионери

21; 4%

Модул 5
информация за клиентите
регистрирани в ДСП
получаващи месечна социална помощ
еднократна
енергийна
не получаващи
общо

28
11
38
400
477
400; 84%

получаващи месечна
социална помощ
еднократна
енергийна
не получаващи

38; 8%
11; 2%
28; 6%
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Модул 6
здравен статус
инвалиди

16

с хронични заболявания

11

с психични заболявания
здрави

3
447

общо

477

лица с увреждания
16; 3%
11; 2%
3; 1%
447; 94%

с хронични
заболявания
с психични
заболявания
здрави

Модул 7
образование
неграмотни
начална грамотност
начално образование
основно образование
средно образование
висше образование

69
32
24
150
186
16

общо

16; 3%

477

69; 14%
32; 7%

186; 40%

24; 5%

неграмотни
начална грамотност
начално образование
основно образование
средно образование
висше образование

150; 31%
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Модул 8
информация за професионална
квалификация
без професия

203

с професионални умения
с професия / с документ/

183
91

общо

91; 19%

477

203; 43%
без професия

183; 38%

с професионални умения
с професия / с документ/

" Опознай себе си "

Модул 9

" Професионално ориентиране "

информация за броя на
клиентите преминали през
програмите на организацията

" Неделно училище за родители "
Фамилно консултиране

120; 37%
" Опознай себе си "
" Професионално ориентиране "

4
18

" Неделно училище за родители "
Фамилно консултиране
Аз търся работа
Отново на работа
Моите нови умения
Умения зя живот
Моето семейство
А сега на къде
Инструментариум за оценка на риска СИОР
Инструментариум за оценка на
образователното ниво

18
30
24
0
60
0
16
24

Аз търся работа

12; 4%
4; 1%

24; 7%

18; 6%

16; 5%

18; 6%

0; 0%
60; 18%

30; 9%
0; 0% 24; 7%

Отново на работа
Моите нови умения
Умения зя живот
Моето семейство
А сега на къде

120

Инструментариум за оценка на
риска - СИОР

12

Инструментариум за оценка на
образователното ниво
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Модул 10
получили услуги от организацията
съдействие за жилище (общинско, под наем)
здравно консултиране и насочване, осигуряване на лекар
психологическо консултиране
съдействие за продължаване на образованието
юридически консултации
асистиране при издаване на документ за самоличност
асистиране при смяна на адресна регистрация
посредничество при получаване на документ от институция
асистиране при регистрация в БТ
трудово посредничество
осигуряване на вещи от първа необходимост
насочване към други организации или институции
съдействие за разрешаване на семейно битови проблеми

2
382
106
16
56
41
21
16
68
67
184
48
149

съдействие за жилище (общинско,
под наем)
здравно консултиране и насочване,
осигуряване на лекар
психологическо консултиране

21; 2%
41; 4%
56; 5%
16; 1%

16; 1%
68; 6%
67; 6%
184; 16%

106; 9%
48; 4%
149; 13%
382; 33%

2; 0%

съдействие за продължаване на
образованието
юридически консултации
асистиране при издаване на
документ за самоличност
асистиране при смяна на адресна
регистрация
посредничество при получаване на
документ от институция
асистиране при регистрация в БТ
трудово посредничество
осигуряване на вещи от първа
необходимост
насочване към други организации или
институции
съдействие за разрешаване на
семейно битови проблеми

26

Услуги, предоставени на други институции и частни лица
Обучения и супервизии
Работа с деца с девиантно
поведение и деца, жертви на
насилие;

Получател
КСУДС - Пловдив

Брой обучени лица
15

Работа с институции;

КСУДС - Пловдив

12

Групова работа с деца;

КСУДС - Пловдив

15

Психологичен профил на
зависимо лице.

КСУДС - Пловдив

15

Инструментариум за оценка на
образователното ниво

Областна
пробационна
служба - Пловдив

3

Лекции и консултации
Характеристика на ХИВ/
СПИН и други половопредаващи се болести«

Получател
Основно училище село Калугерово, Община
Лесичово

Брой участници

Агресията в училище

Основно училище село Варвара, Община
Септември
частни лица

20

Психологически
консултации

36

6

27

Събития

Общо
Профил участници

886

Представители на:

Брой

Институции: Социално подпомагане, Пробация, Затвори,
Полиция, Бюро по труда, учители и др.
Местна власт
НПО
Магистрати
Медии
Експерти
Бизнес

377

Събития

158
204
23
82
22
20
Брой

Работни срещи

57

Обучения и семинари

26

Информационни дни

19

Пресконференции и други медийни събития

12

Фотозложби и пърформанс

7

Международни и национални конференции

5

Публични дискусии

6

Участие в заседания на ОбС

6

Мониторинги

6

Кръгли маси

3

Представяне на филм; Събрание

2

Общо

149 събития
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Издания
Подкрепа за ефективното прилагане на външна помощ от ЕК
Ръководството е подготвено за Европейската комисия от
персонала на Бюрото за подготовка на помощни методи с
подкрепата и приноса на служители на Европейската служба за
помощ и сътрудничество (EuropeAID.
Издава се в рамките на проект „Публично-частни партньорства в
процеса на социално включване на уязвими групи”, финансиран от
Програма PHARE на Европейската комисия.
Издание на Центъра за обучение и услуги. Преведено от издателя.
Пазарджик, 2008 г.

На свобода. Ръководство
В изданието е представено постигнатото в
проект „ЕНТЕР. Подобряване позицията на
(бивши) правонарушители на пазара на труда”.
Моделът „ЕНТЕР” включва: методики за
предоставяне на социални услуги и конкретни
програми, инструменти за оценка, програми за
обучение на работещи с правонарушители
лица и за самите правонарушители, методи за
изграждане на междуинституционални модели
и др. Резултатът може да се използва от
местните
власти при изграждане на техните стратегии за превенция на престъпността, от
служители на различни институции, от социалната система в страната за внедряване на
нови специализирани услуги, целящи подобряване на социалното включване.
Изданието е на български език и на английски език.

Четвъртъкът на маргиналиите. Фотоалбум
По идея на Георги Георгиев. С участието на Арслан
Ахмедов и Венета Захариева.
Познава ли обществото живота "зад решетки"? Трябва ли да
го познава? Какво мисли обществото за затворниците?
Идеята на проекта "Четвъртъкът на Маргиналиите" е да се
поставят всички тези въпроси по един нетрадиционен начин,
чрез средствата, които ни предоставя изкуството.
Да погледнеш затвора от една различна гледна точка, тази на
фотографа! Да запечаташ мигове от едно всекидневие,
непознато и твърде различно! Да представиш един материал
за размисъл, за дискусия, която цели да повиши информираността и чувствителността
по отношение на живота на затворниците и да се предизвика общественото включване
с оглед неизбежното им връщане към живот в обществото!
Изданието е билингви – на български език и на английски език.
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Дипляна – 10 години Фонд – ИГА
Дипляната представя накратко в текст и снимков
материал историята и успехите на Фонд - ИГА от
създаването на първата организация през 1998 г. до
днес.

4 Дипляни по Проект „Да служи и подобрява”
-

-

-

Дипляна Проект „Да
служи и подобрява”;
Дипляна „Обществен
посредник на Община
Пещера”
Дипляна „Обществен
посредник на Община
Кърджали”
Дипляна „Обществен
посредник на Община
Борино”

Дипляна „ Комплекс за социални услуги на деца и семейства в риск –
Триадица”

Дипляната представя проекта, основната му цел и
услугите, които се предоставят тук.
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Обществено участие и партньорства
Фонд за превенция на престъпността – ИГА членува в:
- Европейска конференция по пробация (CEP). Мредставител на организацията е член
на Борда на CEP;
- Европейски форум за заетост на правонарушители;
- Американска асоциация по пробация ;
- Европейски форум по младежко правосъдие;
- Националната мрежа “Алтернативи на лишаването от свобода”;
- Коалиция “За живот без дрога”;
- Коалиция "Гражданска активност срещу корупцията;
- Асоциация на социалните предприятия в България;
- Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт и др.
- Фонд - ИГА е постоянен партньор в България на Penal Reform International
(Международно движение за пенални реформи) със седалище Лондон.
Стратегически международни партньорства
 Холандско, Британско и Американско външни министерства и съответните
посолства в България;
 Британско министерство на правосъдието;
 Университетите Оксфорд и Кент;
 PSW и WORK WISE, Холандия;
 КОЕУР, Италия;
 Община Ванерсборг, Швеция;
 АЛАЖИ, Франция;
 Институт по пробация и медиация, Чехия;
 Международно движение за пенални реформи, Лондон;
 Институт “Отворено общество”
Национални партньори-държавни и общински институции
 Министерство на правосъдието и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”
Министерство на труда и социалната политика
 Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
 Национален център по наркомании
 Български хелзинкски комитет
 Столична община
 Общините София, Пловдив, Благоевград, Пазарджик, Пещера, Белово, Видин,
Габрово, Стара Загора, Дупница, Кърджали, Плевен, Септември, Сливен, Велинград и
Батак
 ПУ «Паисий Хилендарски»
 Национален институт на правосъдието
 Окръжен съд – Пазарджик, Благоевград, Плевен и Районен съд – Пловдив
 Затворите във Враца, Плевен, София, Пазарджик, Пловдив, Бобов дол
 Областните пробационни служби в Пловдив, Пазарджик, Враца, Плевен,
Благоевград, Кърджали, София
 Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология
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Донори
Фонд за превенция на престъпността - ИГА - Пазарджик най-сърдечно благодари на
всички партньори, съмишленици и приятели, които през годините оказаха своята
подкрепа при реализацията на проекти със съществен принос за утвърждаването и
развитието на гражданското общество в Република България
Фондация «ОУК» - Швейцария
Фонд за демокрация на ООН
Британско посолство в България;
Британско министерство за международно развитие;
FCO - Global Opportunity Fund;
Европейска комисия, Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност”;
Посолство на Кралство Холандия в България - програма MATRA KAP;
Програма MATRA на Министерство на външните работи на Холандия;
Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез Министерство на
здравеопазването - Национална програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН";
Програма ФАР на Европейския съюз „Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи”;
Програма ФАР на Европейския съюз - "Развитие на гражданското общество";
Европейски социален фонд 2007 – 2013; Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”;
Институт "Отворено общество" - София;
Програма "Европа" на Делегацията на Европейската комисия в България;
Програма Фар Нетуъркинг на Европейската комисия;
Американска агенция за международно развитие;
Програма на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България;
Британски съвет - София;
Програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да Винчи”на
Европейската комисия;
Програма "Сократ - Грюндвиг";
Програма ФАР - АКСЕС на Европейския съюз ;
Програма ФАР - "Социална интеграция" на МТСП;
Институт "Отворено общество" - Ню Йорк;
Charity Know How, London;
Програма ФАР на Европейската комисия – Малки проекти;
CRS - Католически служби за помощ, България;
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Материали за Фонд – ИГА, публикувани в периодичния печат през
2008 г.
Библиографска справка
ГРОЗДЕВ, Тодор. Представят институцита "Омбудсман" / Тодор Гроздев. // З н а
м е (Пазарджик), ХVI, Х 15, 24 ян. 2008, с. 5.
Във Велинград. Инициатори на информационния ден са Фонд ИГА и Община
Велинград.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ на фонд ИГА организираха информационен ден във
Велинград... // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 20, 29 ян. 2008, с. 2.
Вж и: В е л и н г р а д с к а М а р и ц а, I, Х 20, 24 ян. 2008, с. 4.
Представят институцията "омбудсман".
ПЕТРОВА, Илияна. ИГА стартира с два проекта / Илияна Петрова. // П а з а р д
ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 24, 4 февр. 2008, с. 1.
Ще бъдат изградени Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск и
Кризисен център за деца и семейства, жертви на насилие.
МАНОЛЧЕВА, Марина. Представят днес институцията омбудсман / Марина
Манолчева. // В е л и н г р а д с к а М а р и ц а, I, Х 21, 31 ян. 2008, с. 1.
Община Велинград и Фонд за превенция на престъпността - ИГА организират
Информационен ден за представяне на институцията омбудсман. Събитието се
реализира в рамките на проект "Да служи и подобрява".
ПЕТРОВА, Илияна. Пърформанс в затвора направи вчера ИГА / Илияна
Петрова. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 28, 8 февр. 2008, с. 4.
С пърфоманс и изложба стартира най-новият проект на Фондация ИГА "Четвъртъкът на маргиналите".
ВЕНЧЕВА, Стефка. Дейности за 1 млн. лв. в годишната програма на ИГА /
Стефка Венчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 35, 19 февр. 2008, с. 4.
Отчет за дейността на организацията за 2007 г. Представят 14 проекта, по които
Фонд - ИГА ще работи през 2008 год..
ГРОЗДЕВ, Тодор. Търсят малки кредити за бивши затворници / Тодор Гроздев. //
З н а м е (Пазарджик), ХVI, Х 35, 21 февр. 2008, с. 8.
ИГА направи от пробацията институция и вече готви нови 14 проекти.
СТАНКОВ, Алекси. Реформират интернатите с нова методика : В ракитовското
възпитателно училище "Ангел Узунов" вече се усеща промяна, признава и директорът
Георги Янушев / Алекси Станков. // З н а м е (Пазарджик), ХVI, Х 55, 21-23 март 2008,
с. 2. : със сн.
Седем специализирани програми за подобряване са внедрени с проекта на ИГА
"Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и
реформирането на институциите за деца" - информационен ден по проекта, който се
реализира от Фонд за превенция на престъпността-ИГА.
ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА обучава студенти да пишат проекти / Емилия
Енчева.(Под часовника). // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 60, 25 март 2008, с. 4.
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В пазарджишкия филиал на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
ЕНЧЕВА, Емилия. Шефката на ИГА заминава за Лондон / Емилия Енчева. // П а
з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 77, 17 апр. 2008, с. 4.
Участие в работната среща на Европейската организация по пробация.
ГРОЗДЕВ, Тодор. Фотографи доброволно станали затворници / Тодор Гроздев. //
З н а м е (Пазарджик), ХVI, Х 79, 24 апр. 2008, с. 3.
Фотоизложбата "Четвъртъкът на маргиналиите" гостува в Пазарджик като част
от проект ИГА.
МУЛЕТАРОВ, Димитър. Създаваме център за закрила на деца, жертви на
насилие / Димитър Мулетаров. // П е щ е р с к а М а р и ц а, IV, Х 98, 24 юни 2008, с. 1,
2. : със сн.
Проект, разработен в партньорство с Фонд за превенция на престъпността - ИГА
и Младежки форум "2001-Разград". Ще се реализира с отварянето в Пещера на
Кризисен център за деца, жертви на насилие. Партньори на Община Пещера са още
отделите "Закрила на детето" и МКБППМНВ в Общините Пазарджик и Плевен. На стр.
2: БИОГРАФИЯ - информация за дейността на Фонд - ИГА.
ДИМИТРОВ, Иван. Социални служби нищиха асоциалното поведение при
децата / Иван Димитров. // В е л и н г р а д с к а М а р и ц а, I, Х 41, 26 юни 2008, с. 1, 2.
Тридневно обучение във Велинград по проект "Пилотен модел за алтернативни
услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца",
който се реализира от Фонд - ИГА, с финансовата подкрепа на Програма ФАР.
ЕНЧЕВА, Емилия. Програма в подкрепа на бивши затворници правят от ИГА /
Емилия Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 102, 27 май 2008, с. 2.
ГРОЗДЕВ, Тодор. Книги и добра дума за самотни хора : Голяма част от парите
по "Развитие на човешките ресурси" не се усвояват целево, алармират от ИГА / Тодор
Гроздев. // З н а м е (Пазарджик), ХVII, Х 129, 11-13 юли 2008, с. 2. : със сн.
Два проекта в помощ на самотно живеещи хора започва Фонд - ИГА в
партньорство с Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" - Пазарджик и читалище
"Звезда" -Звъничево - обучаване на социални работници по проектите "Равни
възможности - достоен живот", "Социален асистент" и "Домашен помощник в услуга на
старите хора".
МУЛЕТАРОВ, Димитър. Стелиян Версанов посети Турция / Димитър
Мулетаров. // П е щ е р с к а М а р и ц а, IV, Х 100, 29 юли 2008, с. 1.
На посещение в община Бабаески по повод стартирането на Проект "Община
Бабаески- програмна и стратегическа готовност за Европейска интеграция".
ЕНЧЕВА, Емилия. Експерти от ИГА дебатираха за наркотиците в Прага /
Емилия Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 121, 23 юни 2008, с. 2.
Участие на експерти от Центъра за обучение и услуги към Фонд - ИГА по
програма на Европейската комисия за превенция на насилието върху наркозависимите
жени в Чехия.
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ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА с два нови социални проекта / Емилия Енчева. // П а з а
р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 137, 15 юли 2008, с. 2.
Социални услуги на старите хора в Пазарджишка област.
ГРОЗДЕВ, Тодор. Пещера и Бабаески ще си партнират по ФАР / Тодор Гроздев.
// З н а м е (Пазарджик), ХVII, Х 132, 16 юли 2008, с. 5.
Партньор на проекта е фонд ИГА - Пазарджик.
ЕНЧЕВА, Емилия. Инфоден за алтернативните социални услуги прави ИГА /
Емилия Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 138, 16 юли 2008, с. 2.
Информационен ден за предоставяне на резултатите по пилотен проект за
предоставяне на социални услуги за деца в институции представиха Фонд - ИГА.
БРЮКСЕЛ финансира нов проект на Фонд - ИГА. // В и д е л и н а (Пазарджик),
ХVIII, Х 26, 10-16 юли 2008, с. 6.
Нов проект на ИГА - "Ромски медиатори между пробационна служба и
правонарушители от ромски произход. Трансфер на успешната практика".
ГЕОРГИЕВ, Тодор. Идва евроначалникът по пробацията / Тодор Гроздев. // З н а
м е (Пазарджик), ХVII, Х 144, 1-3 авг. 2008, с. 3.
На посещение във Фонд - ИГА.
ГРОЗДЕВ, Тодор. Генсекът на Европейската организация по пробация: Поразен
съм от темповете, с които градите пробацията / Тодор Гроздев. // З н а м е (Пазарджик),
ХVII, Х 145, 4 авг. 2008, с. 8.
Генералният секретар на Европейската организация по пробация Лео Тайгест
гостува на Фонд - ИГА в Пазарджик, заедно със Стив Питс - шеф на Международния
отдел към Британската система за работа с правонарушители. Със сн.
ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА завърши проекта за реформата на институциите за деца /
Емилия Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 149, 31 юли 2008, с. 2.
ЕНЧЕВА, Емилия. Швейцарци подкрепят ИГА против насилието над деца /
Емилия Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 160, 15 авг. 2008, с. 2.
Вж и: З н а м е (Пазарджик), ХVII, Х 155, 18 авг. 2008, с. 3.
Швейцарската семейна фондация "Оук" е подкрепила новия проект на Фонд ИГА, наречен "Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за
намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца".
ГЕШЕВА, Валентина. Ще разчитаме повече на институциите / Валентина
Гешева; Интервю на Емилия Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 162, 19
авг. 2008, с. 1.
Авторът е управител на социалния екип към Фонд - ИГА.
ЕНЧЕВА, Емилия. До края на септември започва нов проект на ИГА / Емилия
Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 162, 19 авг. 2008, с. 3.
Вж и: П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 167, 26 авг. 2008, с. 2.
За предоставяне на услугата социален асистент и домашен помощник.
ЕНЧЕВА, Емилия. Библиотеката се сдоби с нова централа / Емилия Енчева. // П
а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 165, 22 авг. 2008, с. 2.

35

Стартиране на съвместния проект на Регионална библиотека "Н. Фурнаджиев" и
Фонд за превенция на престъпността - ИГА- "Равни възможности- достоен живот".
ЕНЧЕВА, Емилия. Библиотеката анкетира старците какво им се чете / Емилия
Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 168, 28 авг. 2008, с. 2.
Регионална билиотека "Н. Фурнаджиев", в партньорство с Фонд за превенция на
престъпността ИГА, провеждат анкета във връзка със съвместния проект "Равни
възвожности- достоен живот".
ЕНЧЕВА, Емилия. Стягат инфоден за ромските медиатори : Проектът цели
намаляване на правонарушителите / Емилия Енчева.(Под часовника). // П а з а р д ж и
ш к а М а р и ц а, VII, Х 172, 2 септ. 2008, с. 4.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА подготвя Информационен ден по
проект "Ромски медиатори между пробационната служба и нравонарушителите от
ромски произход. Трансфер на успешна практика".
ВИЧЕВ, Върбан. Чехи помагат за пробацията на мургави правонарушители :
Проектът на ИГА е одобрен директно в Брюксел / Върбан Вичев. // З н а м е
(Пазарджик), ХVII, Х 170, 8 септ. 2008, с. 2.
Информационен ден по проект за роми-посредници между пробационната
служба и правонарушители от ромски произход с името МЕНТОР в Пазарджик (8
септ.).
ДРАГУЛОВ, Томи. Представиха проект за граждански контрол над съда :
Обучават 25 НПО за наблюдение на системата / Томи Драгулов.(Ново). // П е щ е р с к
а М а р и ц а, IV, Х 107, 11 ноем. 2008, с. 2.
Представянето осъществено със съдействието на Фонд - ИГА. Проектът е
национален с финансовата подкрепа на програма ФАР 2005 "Развитие на гражданското
общество".
ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА откри Комплекс за услуги в София / Емилия Енчева. // П
а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 233, 26 ноем. 2008, с. 1.
Нов Комплекс за деца и семейства в риск бе открит в София.
ПЕТРОВ, Иван. Откриха кабинет за деца в риск / Иван Петров. // Б е л о в с к а
М а р и ц а, II, Х 20, 29 окт. 2008, с. 4.
Специален консултативен кабинет за превенция на детската престъпност съвместен проект на Община Белово и Фонд - ИГА.
ЕНЧЕВА, Емилия. Ромски ментори помагат на престъпници / Емилия Енчева. //
П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 177, 9 септ. 2008, с. 3.
Нов проект за ромски посредници между службите за пробация и ромите
правонарушители стартира в Пазарджик.
ЕНЧЕВА, Емилия. Правят курс за маркетинг за висшисти / Емилия Енчева. // П а
з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII,Х 178, 10 септ. 2008, с. 2.
Курсът е по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", а партньор
е Центърът за обучения на Фонд - ИГА - Пазарджик.
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ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА направи изложба в Плевен / Емилия Енчева. // П а з а р д
ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 179, 11 септ. 2008, с. 2.
Дискусията на тема "Затворът и обществото" и фотоизложбата са част от проект
на Фонд за превенция на престъпността - ИГА и АТЕРА Дизайн.
ШВЕЙЦАРСКА семейна фондация подкрепи проект на ИГА.(Накратко). // В и д
е л и н а (Пазарджик), ХVIII, Х 31, 21-27 авг. 2008, с. 19.
Проект "Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран преход за
намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца" ще реализира Фонд ИГА в партньорство със Сдружение "Център отворена врата" - Плевен. Проектът е
подкрепен от швейцарската фондация "Оук".
ГРОЗДЕВ, Тодор. Граждани ще "шпионират" съдиите / Тодор Гроздев. // З н а м
е (Пазарджик), ХVII, Х 178, 18 септ. 2008, с. 1, 5.
Граждани ще наблюдават как се водят делата в залите на Пазарджишкия съдебен
район.
ЕНЧЕВА, Емилия. Проект за наблюдение на съдебната власт / Емилия Енчева. //
П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 183, 17 септ. 2008, с. 1.
Вж и : В и д е л и н а (Пазарджик), ХVIII, Х 35, 18-24 септ. 2008, с. 5.
Център на неправителствени организации в Разград ще представи на 18 септ. в
националния пресклуб на БТА в Пазарджик проекта "Развитие на национална мрежа от
неправителствени организации (НПО) за гражданско наблюдение на съдебната власт".
Регионален координатор на проекта за Южен централен район е Мариана Бойрикова от
Фонд - ИГА.
МАНОЛЧЕВА, Марина. Борим се с насилието над деца / Марина Манолчева;
Интервю на Стефка Венчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 184, 18 септ.
2008, с. 1.
Авторът е председател на Фонд за превенция - ИГА.
ВИЧЕВ, Върбан. Наши отиват в затвори с марихуана : Моделът за обучение за
справяне със "специални" случаи ще бъде въведен в столицата / Върбан Вичев.(НОУ
хау). // З н а м е (Пазарджик), ХVII, Х 180, 24 септ. 2008, с. 3.
Представители на пазарджишкия Фонд - ИГА на посещение в Холандия.
ГЕОРГИЕВ, Тодор. Какво показва гражданското наблюдение на съда? / Тодор
Георгиев.(Практика). // З н а м е (Пазарджик), ХVII, Х 180, 24 септ. 2008, с. 4.
Резултати от проекта, който се реализира, съвместно с ИГА и други граждански
структури.
EНЧЕВА, Емилия. Експерт на ИГА на форум по съдебна психиатрия / Емилия
Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а (Пазарджик), VII, Х 197, 7 окт. 2008, с. I.
Участие на експерт от Фонд за превенция на престъпността ИГА на
международна среща на Мрежата за съдебна психиатрия и психиатрично здраве в
затворите.
ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА приключват програмата за професионално обучение /
Емилия Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 187, 23 септ. 2008, с. 2.

37

Двегодишният проект за професионално обучение по оценка и управление на
случаи вече приключва.
АНАТОЛИЕВ, Ангел. Как да работим с деца в риск? : Учим столичани и
плевенчани с практика на пазарджишки социални центрове / Ангел Анатолиев. // З н а
м е (Пазарджик), ХVII, Х 197, 17-19 окт. 2008, с. 3.
В Троян започна обучение на регионалните екипи за работа с деца в риск по
проект на Фонда за превенция на престъпността - ИГА. В семинара участват
представители на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни - район "Триадица", педагогически съветници, директори на училища,
дирекция "Изпълнение на наказанията", неправителствени организации.
ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА обучават кризисни експерти в Троян / Емилия Енчева. //
П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 214, 30 окт. 2008, с. 2.
По проекта "Мрежа за превенция на насилие над деца", финансиран от
швейцарската фондация "Оук".
ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА обучи 13 общини за обществен посредник / Емилия
Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 220, 7 ноем. 2008, с. 2.
Информационни дни за популяризиране на институцията омбудсман в 13
общини е провела ИГА в рамките на проект"Да служи и подобрява".
СТАНКОВ, Алексей. ИГА в Брюксел / Алексей Станков. // З н а м е
(Пазарджик), ХVII, Х 222, 21-23 ноем. 2008, с. 3.
Андрей Момчилов ще участва в обсъждането на европейските пробационни
служби за 2009-та.
ЕНЧЕВА, Емилия. Представител на ИГА в среща на Европейската комисия /
Емилия Енчева. // П а з а р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 232, 25 ноем. 2008, с. 3.
Андрей Момчилов - ръководител "Международни проекти" във Фонд - ИГА
участва в работна среща на Европейската организация по пробация и Главна дирекция
"Правосъдие, свобода, сигурност" на Европейската комисия.
ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА празнува десети юбилей / Емилия Енчева. // П а з а р д ж
и ш к а М а р и ц а, VII, Х 243, 10 дек. 2008, с. 2.
МАНОЛЧЕВА, Марина и др. Общината досега не ни е поканила да работим
заедно / Марина Манолчева и Димитър Русинов; Интервю на Емилия Енчева. // П а з а
р д ж и ш к а М а р и ц а, VII, Х 244, 11 дек. 2008, с. 2.
Авторите са съответно председател на Управителния съвет Фонд – ИГА и
председател на УС на Център за обучение и услуги.

Справката е подготвена в отдел „Краезнание”
на РБ „Никола Фурнаджиев” - Пазарджик през месец май, 2009 г.
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