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І. Представяне на организацията 
 
И с т о р и я 
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 11-годишнината си. 
 
Д н е с 
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 2007-
2013 
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 
 
Н а г р а д и 

 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).  
 
Р е г и с т р а ц и я    и   л и ц е н з и 

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:Удостоверение № 63-01 – Кризисен център за деца, жертви на трафик и 
насилие; Удостоверение №63-0 2- Център за социална рехабилитация и интеграция за 
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възрастни хора; Удостоверение №63-03 - Център за социална рехабилитация и интеграция на 
млади правонарушители и деца от рискови групи; Удостоверение №63-04 – Социален 
асистент  за възрастни хора; Удостоверение №63-05-– Домашен помощник за възрастни 
хора; Удостоверение №63-06 – Кризисен център за възрастни хора. 

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 деца от рискови групи;Лиценз №0473 от 9.11.2009); 

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.) 
 
У п р а в и т е л е н     с ъ в е т  
 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; 
 
О п е р а т и в е н    е к и п 
 
Във Фонд - ИГА работят 32 човека по трудови договори (юристи, икономисти, 
педагози, психолози, социални работници ) . 

  - в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица от 
рискови групи -Пазарджик – 9 души;  
  - в  Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови 
групи - Пловдив - 8,  
  - в  Център за социална рехабилитация и интеграция на деца настанени 
в ДДЛРГ”Рада Киркович” и Наблюдавано жилище - Пловдив - 9,  
  - в  Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие-Пещера- 6  
  - и  консултанти. 

 
 Към организацията работи и екип от социални работници по граждански 

договори: 
- 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. 
 

 Марина Манолчева е Председател на УС ;  
 Димитър Русинов е Програмен директор;  
 Мариана Бойрикова -  координатор проекти, PR, издателска дейност;  
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 Николай Вълков - магистър по икономика, финансист на организацията;  
 Андрей Момчилов - завършил право в СУ «Св. Кл. Охридски», специализация 

«Международно право и международни отношения»; мениджър 
«Международни проекти», юрисконсулт;  

 Олег Комсалов  - социолог, координатор на Центъра за обучение и услуги; 
 Валентина Гешева - Управител на Център за социална рехабилитация и 

интеграция на деца и лица от рискови групи - Пазарджик;  
 Анелия Дернева - Управител на Център за социална рехабилитация и 

интеграция на деца от рискови групи - Пловдив 
 Мария Чешмеджиева - Управител на Кризисен център за лица и деца 

пострадали от насилие - Пещера 
 Мария Пенчева - Управител на Център за социална рехабилитация и 

интеграция на деца настанени в ДДЛРГ”Рада Киркович” и Наблюдавано 
жилище - Пловдив 

 
Дейността на организацията се подпомага от експерти в различни 
области: 
 
 доц.Владимир Велинов -  експерт по съдебна психиатрия, университетски 

преподавател  
 д-р Антонина Желязкова - председател на Международен център по проблемите на 

малцинствата и културните взаимодействия; 
 гл.ас.Георги Митов - преподавател по наказателно право в Юридическия факултет 

на Софийския университет "Св.св.Климент Охридски"; 
 магистър Георги Кирилов-психолог, преподавател в СУ”Св.св. Климент Охридски” 
 Яс Ромбоут – обучител от PSW - Консултации на пазара на труда – Холандия;  
 Маги Блайт - консултант, бивш директор на отдел в Британския борд за младежко 

правосъдие; 
 Стив Питс – Директор на Отдела за международно сътрудничество и развитие в 

Британското 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; 
 Малина Димова - обществен посредник на Община Батак; 
 Специалисти от Пинал реформ интернешънъл - Лондон; 
 Екип на Асоцията по пробация и медиация – Чехия; 
 Европейска организация по пробация (СЕП). 
 
 
ІІ. По-важни резултати,  постигнати в периода 1999 – 2009г.: 

 
 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;  
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 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; 

 Работещ, с държавен делегиран бюджет, Кризисен център за деца и семейства в 
риск - Пещера; 

 Открит Център за социални услуги за деца и семейства в риск – Столична 
община, район „Триадица”; 

 Разкрита специализация “Оценка и управление на случаи” в ПУ “Паисий  
Хилендарски”; 

 Работещ, с държавен делегиран бюджет, Център за социална рехабилитация и 
интеграция на деца от рискови групи - Пловдив ; 

 Изработена първата в страната Стратегия за превенция на престъпността в 
Община Пловдив 
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ІІІ. Реализирани проекти  и програми  

 „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 
Изразходвани средства през 2009 г.:  64 206,82 лева. 
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. 
Очаквани резултати: 
- Адаптирана методология за внедряване на модела; 
- Обучен екип за работа с модела; 
- Изграден мултидисциплинарен екип в подкрепа на модела; 
- Предоставени комплекс от социални услуги за малолетни и непълнолетни 
правонарушители и семейства в риск; 
- Предоставени специализирани групови програми за деца и семейства в риск широка 
популяризация на модела. 
 

 „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 
Изразходвани средства през 2009 г.:  43 397,84 лева. 
Основна цел на проекта е превенция на насилието над деца и семейства в риск чрез 
предоставяне на алтернативни услуги в общността. 
Очаквани 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; 
- Тестване на модела в практиката чрез предоставяне услуги на около 2500 деца и 
техните семейства, жертви на насилие; 
- Изграден и действащ нов регионален Кризисен център за работа с деца, жертви на 
насилие; 
- 2500 телефонни консултации; 
- 2400 психологически, юридически и социални консултации; 
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- 140 деца и техните семейства преминали през Кризисните центрове; 
- 2200 деца и семейства в риск, преминали терапевтични програми; 
- Функциониращ WEB site; 
- 6 бюлетина по проекта; 
- Издадено „Общо ръководство за прилагане на модела” 
 

 Проект „Да служи и подобрява 
Срок на реализация: 01.03.2007 - 31.03.2009 г. 
Източник на финансиране: Фонд за демокрация към ООН 
Изразходвани средства през 2009 г.:  13 359,95 лева. 
Основна цел: Да се повиши отговорността и прозрачността на местното 
самоуправление и местната администрация посредством институционализиране и 
създаване на капацитет на местни обществени посредници; Да се осигури на 
гражданите достъп до една от най-демократичните институции в съвременния свят. 
Задачи (подцели): 
- да се повиши информираността относно ролята и дейността на местния обществен 
посредник в 12 големи общини в цялата страна; 
- да се обучат 24 представители на НПО от целевите общини в модела за 
институционализиране на местни обществени посредници разработен от ИГА; 
- заедно с обучените организации да се инициират, мониторират и фасилитират 12 
процедури в общините за избор на местни обществени посредници, като същевременно 
се проведат 12 местни застъпнически кампании (цел е да се изберат поне 6 омбудсмана, 
покриващи територия с поне 250 000 души население); 
- да се повиши капацитета на избраните местни обществени посредници чрез обучение 
и популяризиране на дейността им; 
- да се популяризират резултатите от проекта на специална конференция и да се издаде 
специализирана публикация. 
 

 Проект ”Равни възможности – достоен живот” 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА  
Срок на реализация: 01.08.2008 - 31.07.2009 г. 
Финансираща организация: Европейски социален фонд 2007 – 2013; Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси” 
Изразходвани средства през 2009 г.:  34 755,83 лева. 
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: 
- 16 самотни и възрастни хора, получили услугата ”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; Издадена информационна дипляна в тираж 
500 броя. 
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 Проект „Ромски медиатори между пробационната служба и 
правонарушителите от ромски произход. Трансфер на успешна 
практика” 

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” 
Изразходвани средства през 2009 г.:  78 110,25 лева. 
Задачи: 
- Намаляване с 40 % броят на ромските правонарушители, които се връщат в затвора 
поради неспазване изискванията на тяхната пробационната присъда, в двата целеви 
града; - Намаляване с 30 % броят на дисциплинарни мерки за неспазване на 
изискванията на пробационната присъда; - Увеличаване с 20 % броят на успешно 
изтърпяните пробационни присъди от ромски правонарушители Постигане на ниво от 
80 % успешно изпълнение на пробационни присъди с клиенти, които ще бъдат 
включени в проекта. 
 

 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 
Изразходвани средства през 2009 г.:  121 084,50 лева. 
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, 
ключовите фигури и медиите по проблеми, свързани със сексуалното насилие и 
експлоатация над деца. 
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 Проект: Компонент 5 „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 “Подобряване контрола на 
туберкулозата в България”, изпълнявана от Министерство на здравеопазването, с 
финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и 
малария. 
Изразходвани средства през 2009 г.:  19 345,12 лева. 
Партньор: На национално ниво - Министерство на здравеопазването; На местно ниво - 
Областният диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания - Пазарджик. 
Основна цел: Превенция на туберкулозата сред целевите групи, изследване и лечение 
на новооткрити случаи на туберкулозни болести. 
 

 Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциални Местни инициативни групи (МИГ) на 
територията на Община Пещера” 

Водещата организация: Фондация „Фонд за превенция на престъпността - ИГА” 
Партньори:Община Пещера и “ГИДО” ООД  
Срок на реализация: 3.06.2009 г. - 3.02.2011 г. 
Финансиране: Програма за развитие на селските региони ОС 4 - ЛИДЕР 
Изразходвани средства през 2009 г.:  53 123,97 лева. 
Обща цел на проекта е създаване и развитие капацитета на Местна инициативна група 
в Община Пещера по изискванията на под-мярка 431-2, Ос 4 на ПРСР (2007-2013) 
Подцели: 
- Регистрация на Местна инициативна група в Община Пещера, съгласно изискванията; 
- Обучение на всички членове на управителния съвет и общото събрание, както и на 
други потенциални такива; 
- Изготвяне на стратегия за местно развитие на територията на потенциалната МИГ - 
съответства на третата цел на под-мярката - подпомагане на процеса за подготовка на 
стратегии за местно развитие; 
- Публичност – оптимално представяне на дейностите по проекта с цел максимален 
брой хора да знаят за случващото се и да им се даде възможност за съпричастност в 
прилагането на проекта – кореспондира с четвъртата цел на под-мярката - насърчаване 
включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на 
стратегиите за местно развитие. 
 

 Проект „Сигурен дом – крачка към моя нов живот” 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG051PO001-5.2.03 „За по-
добро бъдеще на децата" 
Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.03-0040-C0001 
Водеща организация:Фонд за превенция на престъпността – ИГА 
Срок на реализация: 1.10.2009 г. – 1.12. 2010 г. 
Финансираща организация: Европейски социален фонд, Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 
Изразходвани средства през 2009 г.:  10 631,03 лева. 
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Партньори: Община - Пловдив, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада 
Киркович” - Пловдив, Сдружение „Център за обучение и услуги 
Основна цел: 
Да се подобри качеството на живот на децата и младежите, настанени в или напускащи 
ДДЛРГ „Рада Киркович” - Пловдив чрез преструктуриране на институцията и 
постигане на качествени промени в нейната дейност 
Специфична цел: 
Да се разработи и внедри в практиката на ДДЛРГ „Рада Киркович” интегриран подход 
за намаляване негативното въздействие от институционализацията чрез предоставяне 
на пакет от алтернативни социални услуги от резидентен и нерезидентен тип. 
 

 Проект: Компонент 4: ”Намаляване на уязвимостта към ХИВ на 
инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез 
увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни 
интервенции”. 

Срок на реализация: 02.02.2009 - 31.12.2009 г.  
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА. 
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.  
Изразходвани средства през 2009 г.:  24 664,97 лева. 
Основна цел: 
Поддържане ниско нивото на разпространение на ХИВ инфекцията сред лицата, 
употребяващи венозно наркотици. 
Бенефициент: Групата на интравенозно употребяващите наркотици като цяло и в 
частност ИУН групата в местата за лишаване от свобода и ромските квартали; 
Задачи: 
Превенция: Промяна на поведението – работа на терен в общността. 
Превенция: Изследване и консултиране. 
Превенция: Диагностика и лечение на СПИН. 
Подкрепяща среда: Намаляване на стигмат.а 
Грижи и подкрепа: Водене на случаи за хората в най-голям риск. 
 

 Проект: Компонент 7: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на 
младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване 
обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи” 

Срок на реализация: 15.09.2009 г. - 31.12.2009 г.  
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА. 
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.  
Изразходвани средства през 2009 г.:  13 810,00 лева. 
Задачи: 
- Работа сред млади хора в риск, за повишаване на знанията за поемания здравен риск, 
отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в 
поведението; индивидуално консултиране на лица за безопасно сексуално поведение, 
раздаване на информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно 
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здраве и превенция на ХИВ, раздаване на кондоми; мотивиране за ограничаване на 
рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението; 
- Насочване на млади хора в риск над 16 години за тестуване за HIV, мотивиране за 
ограничаване на рисковото поведение; 
- Поддържане на общински клуб/център за обучители на връстници, както и 
предоставяне на информационни материали и материали за безопасни сексуални 
практики, в предоставено от общината помещение или в помещение на 
неправителствената организация; 
- Организиране на медийни кампании за достигане на младите хора в риск в областта 
три пъти годишно; 
- Организиране на застъпнически кампании за осигуряване на достъп на младите хора 
до системно и съвременно здравно образование и услуги, подходящи за младите хора, 
вкл. тестуване на ХИВ. 
 

 Проект „Специализирани програми за превенция и защита от 
домашно насилие” 

Срок на реализация: 1.11.2009 г. - 30.04.2010 г.  
Източник на финансиране: Български фонд за жените 
Основна цел: Да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия 
върху жертвите и обществото 
Изразходвани средства през 2009 г.:  642,65 лева. 
Подцели: 
-Да се повиши ефективността при прилагане на Закона за защита срещу домашното 
насилие чрез разработване и внедряване в практиката на специализирани услуги: за 
възстановяване на пострадалите лица и за работа с извършители на насилие; 
-Да се повиши информираността на представители на институции и организации, 
имащи отношение към проблема насилие и се развие механизъм за координация между 
тези институции. 
-Да се повиши чувствителността на обществото чрез промотиране и популяризиране 
резултатите от проекта и в частност Закона за защита срещу домашно насилие; 
 

 Проект „ШАНС. Интегриран подход за ранна превенция на 
детското асоциално поведение и отпадането от училище” 

Срок на реализация: 06.11.2009 – 06.12.2010г. 
Партньори: Сдружение „Център за приобщаващо образование”; Столична община 
Източник на финансиране: Фонд за подкрепа на НПО - България 2008 - 2010 
Изразходвани средства през 2009 г.:  547,64 лева. 
Основна цел на проекта: 
Създаване интегриран подход в превенцията на детското асоциално поведение чрез 
внедряване на комплекс от интервенции, предназначени в един ранен етап да 
идентифицират и елиминират основни фактори за развитието на такова поведение и да 
рехабилитират деца с вече проявени девиации. 
Подцели: 
Да се внедри и осигури технически и ресурсно Център за социална рехабилитация и 
интеграция на деца правонарушители и деца в риск (ЦСРИДР) и Център за 
информация, конслултации, обучение и подкрепа на деца и семейства (ЦИКОПДС). Да 
се предостави комплекс от социални услуги на 120 деца с образователни затруднения и/ 
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или девиантно поведение на територията на Столична община. 
Очаквани резултати: 

 Обособени и оборудвани помещенията на ЦСРИДР и ЦИКОПДС; 
 Подбран персонал, проведено обучение за внедряване на методиките; 
 Разработен и внедрен софтуерен продукт „Оценка и управление на 

случаи”; 
 Предоставен комплекс от индивидуални терапевтични, образователни и 

обучителни програми, групови програми и дейности, информация и 
консултации на 120 деца и техните семейства; 

 Проведени 20 месечни екипни супервизии и проведен мониторинг от 
екипа за управление на проекта;  

 
 Общинска стратегия за превенция на престъпността  

Източник на финансиране: Община Пловдив  
Изразходвани средства през 2009 г.:  2008,16 лева. 
Водеща организация: Фонд - ИГА 
Срок на реализация: В периода 2009 - началото на 2010 г. 
Основна цел: Разработване на първата в страната Общинска стратегия за превенция на 
престъпността 
Бенефициент: Община Пловдив, в рамките на проект „Стратегия за превенция на 
престъпността в Община Пловдив, 2010 – 2015”. 
Първа стъпка: Провеждане задълбочен анализ на проблемите с престъпността и 
обществения ред на територията на Общината. Анализиране обществения контекст на 
тези проблеми и идентифициране на конкретните ресурси, на които може да се разчита 
за осъществяване на необходимите мерки.  
Втора стъпка:  Привличане на местната общественост в процеса на изнамиране на 
решения.  
Финална стъпка: Предприемането на самите мерки за превенция на престъпността и 
оценката на тези интервенции: Разработване на първия годишен план за изпълнение на 
стратегията за 2010 г., в който ще се набележат конкретни проекти и мерки, които да 
бъдат финансирани от различни програми и източници. 
 

Участие като партньори в проекти  

 Проект „СТАРР – Засилване на международния подход към 
намаляване на рецидивизма” 

Период на реализация: 31.12.2008 – 30.04.2011 г. 
Водеща организация: Лондонска пробационна област. 
Партньори: Фонд - ИГА - България; Европейска организация по пробация; 
Министерство на правосъдието на Великобритания; Министерство на правосъдието на 
Франция; Министерство на правосъдието на Унгария; Министерство на правосъдието 
на България; Университета „Кембридж” - Великобритания. 
Проектът цели да отговори на въпроса „Какво работи за намаляване на рецидивизма в 
Европейския съюз?” Към настоящия момент липсва общо европейско разбиране за това 
кои интервенции са най-ефективни по отношение на правонарушителите и рисковите 
групи. Редица фактори са причина за този проблем: 



 14 

1. Липсата на систематизиран европейски набор от доказани в практиката 
интервенции, прилагани в страни-членки на ЕС, дори когато такива позитивни 
добри практики са налице в дадени страни. 

2. Липсата на обща европейска статистика или методологична рамка, която да 
позволява оценка и сравняване, а в някои страни - липсата на инструменти за 
събиране на информация и оценяване. 

3. Липса на разбиране за възможностите за трансфер на практики между страните 
членки на ЕС, по-специално „старите” членки и тези от Централна и Източна 
Европа. 

4. Липса на платформа за дебат, разработване и разпространение на обещаващи 
практики.  

 Проект “SafeLand” 
Партньори: Фонд - ИГА, Община Сикиес (Гърция), Crime Concern (Великобритания), 
Провинция Ровиго (Италия), Агенция за устойчиво развитие - Брашов, Регионален 
инспекторат по образованието - Брашов (Румъния), Община Неполомице (Полша), 
Асоциация на местните власти в Арагон (Испания) 
Срок на реализация: 1.09.2009 – 28.12.2012 г. 
Изразходвани средства през 2009 г.:  8785,00 лева. 
Дейности: 
Проектът SafeLand адресира проблемите на превенцията на престъпността на местно и 
регионално ниво в страните-партньорки, фокусирайки се върху трите нива на 
първичната превенция: 
- понижаване риска от извършване на престъпление чрез предприемане на мерки за 
обща превенция, насочена към всички граждани, и в частност мерки за превенция на 
насилието в училище; 
- намаляване на потенциалния брой на жертвите на престъпления чрез мерки за 
намаляване физическите възможности за извършване на престъпни деяния и дейности 
като часове по лична безопасност в училище и др.; 
- Намаляване субективния страх от престъпността чрез разработване и приемане на 
ефективни стратегии за превенция на престъпността. 
 

 Проект "DOMICE – Развитие на управлението на случаи в 
Европа” 

Партньори: Фонд - ИГА, Британско министерство на правосъдието, Министерство на 
правосъдието на Каталуния, Датска затворна и пробационна служба, Европейска 
организация по пробация 
Срок на реализация: 1.10.2009 – 30.04.2011 г. 
Дейности: 
- Проучване/доклад, върху работещите практики в управлението на случаи; 
- Сравнително проучване/каталог за методите на управление на случаи в 
затворите/пробационните служби в Европа, използвайки обща рамка или „език”; 
- Четири фокус-групи и финална конференция в България, включваща всички държави 
участнички, за идентификация и обмен на най-добри практики в управлението на 
случаи, проблеми при културната/правна адаптация и сфери, изискващи бъдеща работа 
в страните-членки и на ниво ЕС, за да се повиши увереността у тях и се подкрепи 
изпълнението на рамкови решения -трансфер на затворници и алтернативни санкции. 
- Ръководство за добри практики и ръководство за уреждането на различни 
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юрисдикции, за да се подпомогне ефективната работа с правонарушители от други 
Европейски държави. 
 

 Проект „Изследване, обмяна на добри практики, обучение за 
превенция на насилието върху наркозависими жени” 

Срок на реализация: 1.05.2007 - 30.04.2009 г.  
Водеща организация: IL PIOPPO ONLUS - Италия 
Източник на финансиране: Програма DAPHNE II 2004 - 2008 на Европейската 
комисия 
Партньори: Център за зависимости - Медицински университет в Прага, Чехия; 
PYXIDA - Център за превенция на злоупотребата с наркотици, Гърция; Служба 
„Съдебна лаборатория” - Национална лаборатория - Малта, Сдружение „Център за 
обучение и услуги”, България, Европейска консултативна и обучителна асоциация, 
Италия 
Основна цел на проекта е да допринесе за намаляването на сексуалното насилие срещу 
зависимите от наркотици жени чрез повишаване информираността по проблема, 
събиране на база данни, изследване на връзката между употребата на наркотици и 
сексуалното насилие, промотиране и обмяна на добри практики и опит в работата по 
превенция, по отношение на злоупотребяващите с наркотици и подкрепа на жертвите; 
дизайн и тестване на образователни материали, които да бъдат използвани от 
социалните работници, работещи по превенция на насилието срещу наркозависимите 
жени. 
Очаквани резултати: 
- Съществуващата база данни, изследването и проучванията ще бъдат събрани и ще се 
проведат интервюта сред 150 жени, зависими от наркотици, 40 учени, социални 
работници, специалисти в психо-социалната травма и полицаи, за да се анализират 
връзките между употребата на наркотици и насилието; 
- Използвайки въпросниците, изпратени до 60 професионални институции в страните 
на партньорските организациия ще бъде направен преглед на практиката, опита и 
предложенията по отношение на координацията и сътрудничеството между 
подпомагането на зависимостта и протекцията срещу сексуално насилие; 
- Ще бъде изградена уеб-общност за обмяна на информация, добри практики и 
материали; 
- Ще се проведе кампания за повишаване на информираността сред употребяващите 
наркотици в Неапол и градовете на партньорските организации и ще бъдат тествани 
образователните материали на инструмента за предотвратяване на насилието сред 
рисковите групи; 
- Ще се проведе съвещание и ще се раздадат дипляни и други образователни материали 
на около 300 жени, които имат проблеми с наркотиците, живеят без подслон 
(бездомни), в неблагоприятни семейства или са с ефективни присъди; 
- Ще бъдат проведени 4 семинара с цел да се обучат 40 социални и здравни работници, 
учители и полицаи в това, как да разпознават и предотвратяват насилието над жените, 
употребяващи наркотици. Ще бъде разработена и програма за обучение на хора от 
същата група. 
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Делегирани държавни дейности 
 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 

рискови групи  (ЦСРИДРГ) - Пловдив 
Доставчик на социалната услуга: Фондация „Фонд за превенция на престъпността - 
ИГА”; Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи е 
разкрит със Заповед № РД 01–61 от 22.01.2009 г. 
Срок на реализация:  01.04.2009 г. – 31.12.2009 г. 
Вид финансиране: Държавно делегирана дейност. 
Изразходвани средства през 2009 г.:  79 695,00 лева. 
Общата цел на услугата „ЦСРИДР на деца от рискови групи”: Да  намали 
правонарушенията и асоциалните прояви, извършени от деца и по този начин да намали 
престъпността и предпази обществото чрез: 
- превантивни и ресоциализиращи дейности за работа с деца с отклоняващо се 
поведение в общността; 
- координирането на усилията на всички заинтересовани страни в създаването на 
подкрепяща и разбираща среда за управление на отклоняващото се поведение при 
децата. 
Целева група на ЦСРИДРГ: Деца с прояви на девиации в поведението, които се водят 
на отчет в ДПС; Деца с проблемно поведение, за които съществува риск от извършване 
на противообществени прояви; Деца с противообществени прояви, спрямо които са 
наложени мерки от МКБППМН; Деца настанени или се освобождават от 
специализирани училища като СПИ и ВУИ; Деца осъдени на пробация; Деца насочени 
от УКБППМН;Деца, за които съществува риск от извършване на противообществени 
прояви насочени от ОЗД. 
Брой ползватели за периода: 159 (113 мъже и 46 жени; от 8 до 18 години). 

 
 Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие  

(КЦЛДПН) - Пещера 
Доставчик на социалната услуга: Фондация „Фонд за превенция на престъпността - 
ИГА”; Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие е разкрит със Заповед № 
РД 01–331 от 25.03.2009 г. на Агенция „Социално подпомагане” 
Срок на реализация:  01.06.2009 г. – 31.12.2009 г. 
Вид финансиране: Държавно делегирана дейност. 
Изразходвани средства през 2009 г.:  17 858,19 лева. 
Обща цел на услугата: Да предложи компетентна и професионална консултативна 
помощ на деца и лица, жертви на насилие и трафик, да работи с цел превенция 
насилието над уязвими групи,  да намали насилието и институционализирането на деца. 
Да намали правонарушенията и асоциалните прояви, извършени от деца и по този 
начин да намали престъпността и предпази обществото. С предоставянето на услугата 
се цели: превенция на домашното насилие; превенция на сексуалното насилие; 
превенция на психологическо насилие; превенция на  трафик; помощ и подкрепа на 
лица, жертви на насилие; превенция на насилието над деца; превенция от развитие на 
криминална кариера на деца в риск и деца с асоциално поведение, жертви на насилие; 
ресоциализация и реинтеграция на деца, напускащи различни институции и деца, 
намиращи се в криминална или високорискова среда; въздействие върху семействата и 
средата на развитие на деца и семейства в риск.  

Целева група: Най-общо целевите групи на тази услуга са деца и семейства в риск, 



 17 

както и техните семейства/близки. Услугата е насочена по специално към: Деца, 
преживели насилие; Деца в риск от извършване на противообществени прояви; Деца, 
регистрирани в Местните комисии за борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните или в училищните КБППМН; Деца, регистрирани в 
Детските педогогически стаи към районните полицейски управления; Лица, жертви на 
домашно насилие; Лица, жертви на  трафик; Семейства/наставници/близки на горните 
групи; 
Брой ползватели за периода: 15 ( 14 деца и 1 жена ). 
 
 
 
ІV. Ц е н т ъ р    з а     с о ц и а л н и     у с л у г и 
 
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 експерти и специалисти. 
Принципите на работа в Центъра за социални услуги се основават на коректност, 
емпатия, неутралност, безпристрастност и конфиденциалност. 
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419

242

мъже 

жени 

30; 5%

40; 6%

4; 1%

15; 2%

36; 5%

145; 22%

250; 38%
85; 13%

2; 0%
54; 8%

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

 
Дейност на Центъра за социални услуги  

 
Модул 1 
 
условно осъдени  2 
лишени от свобода  54 
освободени от затвора  85 
наркозависими 250 
осъдени на пробация 145 
непълнолетни провонарушители от МКБППМН 30 
непълнолетни правонарушители от ДПС 40 
непълнолетни от ОЗД 4 
доброволни  15 
възрастни хора 36 
  
общо  661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 2 
 

пол  
мъже  419 
жени  242 

 
 общо 661 
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6; 1%
58; 9%

68; 10%

112; 17%

417; 63%

14 години 

18 години 
25 години 

45 години 
над 45 години 

252 54 58 145 60 74 18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

без регистрация в БТ в затвора 
с регистрация с прекъсната регистрация 
работещи учащи
пенсионери

 
Модул 3 
 
 
 години    
от тях до  14 години  6 
от тях до  18 години  68 
от тях до  25 години  112 
от тях до  45 години  417 
от тях до  над 45 години  58 
 
 общо 661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 4 
 

информация за 
клиентите относно 

работа  
  

без регистрация в БТ 252 
в затвора  54 
с регистрация 58 
с прекъсната регистрация  145 
работещи 60 
учащи 74 
пенсионери 18 
  
  общо 661 
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600; 90%

19; 3%

24; 4%

18; 3%

получаващи месечна
социална помощ
еднократна

енергийна 

не получаващи 

18; 3%

10; 2%

2; 0%

631; 95%

лица с увреждания
с хронични заболявания 
с психични заболявания 
здрави 

 
 
 
Модул 5 
 

информация за клиентите 
регистрирани в ДСП   

получаващи месечна социална помощ 24 
еднократна 18 
енергийна  19 
не получаващи  600 

 
   общо 661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 6 
 
 

здравен статус  
инвалиди  18 

с хронични заболявания  10 

с психични заболявания  2 
здрави  631 

 
    общо 661 
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67; 10%

38; 6%

124; 19%

301; 45%

117; 18%
14; 2%

неграмотни 
начална грамотност
начално образование 
основно образование 
средно образование
висше образование 

375; 57%

240; 36%

46; 7%

без професия
с професионални умения
с професия / с документ/

 
Модул 7  
 

образование   

неграмотни  67 
начална грамотност 38 
начално образование  124 
основно образование  301 
средно образование 117 
висше образование  14 

 
     общо 661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 8 
 

информация за професионална 
квалификация   

без професия 375 

с професионални умения 240 
с професия / с документ/ 46 
  
      общо 661 
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0; 0%

0; 0%

0; 0%

30; 11%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

8; 3%
111; 42%

20; 7%

0; 0%100; 37%

" Опознай себе си "

" Професионално ориентиране "

" 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

4; 0%
280; 18%

287; 18%

11; 1%

236; 16%

28; 2%
74; 5%

88; 6%

210; 14%

187; 12%

89; 6%

14; 1%
12; 1%

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

Модул 9 
 

информация за броя на 
клиентите преминали през 

програмите на организацията 

 

" Опознай себе си " 0 
" Професионално ориентиране " 0 
" Неделно училище за родители " 0 
Фамилно консултиране  30 
Аз търся работа  20 
Отново на работа  0 
Моите нови умения  100 
Умения зя живот  0 
Моето семейство  0 
А сега на къде  0 
Инструментариум за оценка на риска - 
СИОР 111 
Инструментариум за оценка на 
образователното ниво 8 

 
Модул 10 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

получили услуги от организацията    
съдействие за жилище (общинско, под наем) 4 
здравно консултиране и насочване, осигуряване на лекар 280 
психологическо консултиране 287 
съдействие за продължаване на образованието 11 
юридически консултации 236 
асистиране при издаване на документ за самоличност 28 
асистиране при смяна на адресна регистрация 14 
посредничество при получаване на документ от институция 12 
асистиране при регистрация в БТ 74 
трудово посредничество  88 
осигуряване на вещи от първа необходимост 210 
насочване към други организации или институции  187 
съдействие за разрешаване на семейно битови проблеми 89 
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Услуги, предоставени на други институции и частни лица  
 

Обучения и супервизии Получател Брой обучени лица  
Обучение на социални асистенти 

и домашни помощници 
Читалище 

„Просвещение” -  І 
Стрелча 

20 

 
 

V.Издания 
 
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.(2009 г.) 
 
 

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! (2009 г.) 

 
Оценка и управление на случаи 

 
Увеличаването на случаи на насилие и антисоциално поведение при 
децата и младежите през последните години е твърде обезпокоително. 
Проявите на антисоциално поведение се отразяват не само върху 
социалната система, но и върху самите деца. Водени от тази 
проблематика, Фонд - ИГА, в партньорство с Association Lorraine 
Adultes Jeunes Inter-formation - APRELOR - Франция; Komvux 
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Vanersborg - Швеция; Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba - Литва и 
PSW Employment Consultancy - Холандия изпълниха пилотен проект, финансиран 
по Програма „Леонардо да Винчи”, в рамките на който бе реализирано настоящето 
издание. По своята същност Оценка и управление на случаи е Програма за 
професионално образование и обучение, която е насочена към нуждите от 
инструменти за бърза и ефективна диагностика на специфични клиенти, 
извършители на престъпления или на асоциални прояви; към нуждата от умения на 
специалистите да прилагат мултидисциплинарни подходи и да мобилизират всички 
съществуващи ресурси в обществото; към нуждата от умения за използване на 
интегрирани методи за работа с млади правонарушители, включващи най-
необходимите елементи за интервенция: мотивация, повишаване на социалните и 
комуникационните умения, образование, професионално ориентиране, търсене на 
работа  
 

Служа и коригирам. Ролята на местния обществен посредник в България 
 
Изданието се реализира в рамките на проект „Да служи и подобрява: 
Фасилитиране избора на местни обществени посредници в 
България”, финансиран от Фонда за демокрация на ООН. Целта му е 
да обобщи и разпространи опита на един сериозен и отговорно 
изпълнен проект сред всички български общини - без значение дали 
са с действащ местен обществен посредник или без създадена 
институция. В изданието накратко е представена институцията: 

европейски омбудсман, национален омбудсман и местни обществени посредници 
(към началото на 2009 г.). Представени са и две проучвания за институцията местен 
обществен посредник, направени по проекта. 
С подробна информация и с богат снимков материал искаме да ви направим 
съпричастни към една кауза - съществуването и укрепването на институцията 
местен обществен посредник в България.  
 

Нови подходи в работата с деца-правонарушители 
 

Съставители: Димитър Русинов, Марина Манолчева, Андрей 
Момчилов 
Изданието представлява част от проекта „Пилотен модел за 
алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането 
на институциите за деца”. 
Изследването обединява стратегии и насоки, насочени към 
предоставянето на качествени услуги за деца и младежи, преминаващи 
през системата за младежко правосъдие от съответните държавни и 

неправителствени институции и доставчици на социални и образователни услуги. 
Изведени са съществуващи практики и документация, съотносими с българските 
условия. Поставен е фокус върху административните процедури, координацията и 
междуинституционалното 
сътрудничество, и комуникацията в рамките на системата за младежко правосъдие. 
Предлагат се идеи и стратегии за подобряване прилагането на различни програми за 
реинтеграция, с основен фокус върху програми, насочени към образованието и 
обучението на деца и младежи в конфликт със закона. 
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Общо ръководство за прилагане на модел за директна психосоциална работа в 
Консултативен и Кризисен център за деца и семейства в риск 

 
Изготвено от Сдружение “Център Отворена врата” и Фонд за 
превенция на престъпността – ИГА, в партньорство с “Младежки 
форум 2001” – Разград, в процеса на обучението на екипи на 
Консултативни и Кризисни центрове за деца и семейства в риск. 
Издадено в рамките на Проект “Пилотен модел за създаване на 
национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и 
семейства в риск”, финансиран по програма ФАР BG 2005/017-

353.01.02 Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за 
рискови групи – Фаза 2. 
Съдържа информация за структура на модела, създаване на екип, обучителни 
материали, приложения. 

 
Дипляна – Сексуално насилие над деца - характеристика 

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

 
Информационен бюлетин – 1 и 2 брой         

 
Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциални Местни инициативни групи (МИГ) на 
територията на Общините Белово, Септември и Велинград” 
 
 
 
 

 
Информационен бюлетин – 1 и 2 брой 

 
 
Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциални Местни инициативни групи 
(МИГ) на територията на Община Пещера 
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VІ. Обществено участие и партньорства  
 
Фонд  за превенция на престъпността – ИГА  членува в: 
- Европейска организация по пробация (CEP). Представител на организацията е член на 
Борда на CEP;   
- Американска асоциация по пробация ;  
- Европейски форум по младежко правосъдие;  
- Съвет по изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието;  
- Коалиция "Гражданска активност срещу корупцията”;  
- Асоциация на социалните предприятия в България;  
 

Стратегически международни партньорства 

 Холандско, Британско и Американско външни министерства и съответните 
посолства в България; 

 Британско министерство на правосъдието; 
 Унгарско министерство на правосъдието; 
 Министерство на правосъдието на Франция; 
 Министерство на правосъдието на Каталония; 
 Датска затворна и пробационна служба; 
 Университетите Кембридж, Оксфорд, Лийдс, Лондон и Кент; 
 PSW и WORK WISE, Холандия; 
 КОЕУР, Италия; 
 АЛАЖИ, Франция; 
 Институт по пробация и медиация, Чехия; 
 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 
 Общините  София, Пловдив, Пазарджик, Пещера, Белово, Септември, Велинград  

и Батак 
 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 
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VІІ. Донори 
 

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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VІІІ. Библиографска справка 
 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД ИГА ПРЕЗ 2009 г. В 
МЕСТНИЯ И ЦЕНТРАЛЕН ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ 

Библиографска справка 
 

ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА организира пробационна среща от Лондон / Емилия Енчева. // 
П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 13, 21 ян. 2009, с. 2. 
Участие в двудневна работна среща на организационния комитет по провеждането на 
две конференции на Европейската организация по пробация.  
 
ЕНЧЕВА, Емилия. ИГА обучава ромски ментори / Емилия Енчева. // П а з а р д ж и ш к 
а  М а р и ц а (Пазарджик), VIII, № 14, 22 ян. 2009, с. 2. 
 Вж и: П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 16, 26 ян. 2009, с. 2.  
Обучение на ромски ментори стартира в Хисаря.  
 
ЕНЧЕВА, Емилия. В Белово дискутираха побоищата в училищата / Емилия Енчева. // П 
а з а р дж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 27, 10 февр. 2009, с. 2. 
Информационен ден по проект за предотвратяване на насилието над деца на 
неправителствената организация ИГА се проведе в СОУ "Ал.Иванов-Чапай"-Белово. 
  
ИЛИЕВ, Христо. Одобриха проекта за местната инициативна група : Велинград и 
Септември са двете общини, партньори в начинанието / Христо Илиев. // Б е л о в с к а  
М а р и ц а, II, № 24, 25 февр. 2009, с. 1. : с 1 сн. 
Проект за създаване на местна инициативна група. Партньори на община Белово - 
общините Септември и Велинград и Фонд - ИГА; офис - в читалище "Св.св.Кирил и 
Методий"; цел - съвместно кандидатстване по определени проекти по 
присъединителните фондове - по данни на кмета Кузман Маринков.  
 
ДИМИТРОВА, Марияна. Регистрират спад в детската престъпност / Марияна 
Димитрова. // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 45, 9 март 2009, с. 1, 2. 
Работна среща по проект на тема "Насилието и агресията сред учениците в училищата". 
Проектът се реализира от РУ на МВР-Пазарджик в партньорство с община Пазарджик, 
Фонд - ИГА, гимназия "И.Аксаков", експерти от холандския град Картвайг и 
полицейски представители на кралство Нидерландия.  
                                                  
АНАТОЛИЕВ, Ангел. Служител на ИГА ще чете в Кембридж / Ангел Анатолиев.(За 
пробацията като вид наказание). // З н а м е (Пазарджик), ХVII, № 56, 25 март 2009, с. 3. 
Вж и: П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 57, 25 март 2009, с. 1.  
Мениджърът по международни проекти във Фонд ИГА - Андрей Момчилов ще участва 
в международната конференция "Финансиране на иновации и сътрудничество в 
пробацията" - Англия.  
                                                  
ОТ Неапол се завърна екип на Фонд - ИГА. // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 
84, 7 май 2009, с. 4. 
Вж и : З н а м е (Пазарджик), ХVII, № 83, 11 май 2009, с. 2.  
 Участие в заключителната международна конференция в рамките на проект 
"Изследване, обмяна на добри практики и обучение за превенция на насилието върху 
наркозависими жени".  
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ПРЕДСТАВИХА резултатите от проекти за деца и семейства в риск. // В и д е л и н а 
(Пазарджик), ХIХ, № 18, 28 май - 3 юни 2009, с. 5. 
 Фонд за превенция на престъпността - ИГА организира в София заключителна 
конференция по проект "Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - 
Триадица". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма ФАР 
"Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови 
групи" на МТСП.  
 
ТРАЙКОВА, Бисерка. Шест граждански организации следят работата на Общинския 
съвет [в Пазарджик] : Закъсняхте, но ви подкрепям, каза председателят на сити 
парламента Георги Йорданов / Бисерка Трайкова. // З н а м е (Пазарджик), ХVII, № 95, 
28 май 2009, с. 5. 
Вж и : П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 99, 28 май 2009, с. 3; В и д е л и н а 
(Пазарджик), ХIХ, № 29, 17-23 септ. 2009, с. 21.  
Наблюдението е по проект "Граждански мониторинг на Общински съвет - Пазарджик", 
финансиран от Bulgaria Fund чрез Фондация за реформа в местното самоуправление. 
Водеща организация е сдружение "Международни инициативи и партньорства", нейни 
партньори са Фонд за превенция на престъпността - ИГА, Регионалната занаятчийска 
камара, Женското дружество "Мариола Доспевска", Регионална агенция за 
икономическо развитие и Център за обучение и услуги. Със сн.  
                                                  
ИВАНОВА, Мариана. Обучават четири общини да пишат проекти / Мариана Иванова. 
// П а з а р д ж и ш к и  бизнес справочник, V, № 205, 16 юни 2009, с. 1. 
В обучението по проекта "Повишаване капацитета на област Пазарджик в усвояване на 
средства от ЕС" ще се включат служители от общините Пещера, Батак, Белово и 
Септември. Лектори са Емил Захариев, Димитър Русинов - програмен директор на 
Фонд - ИГА и Андрей Момчилов, мениджър "Международни проекти". Проектът се 
реализира от Регионалната агенция за икономическо развитие и бизнес инкубатор - 
Пазарджик с финансовата подкрепа на програма ФАР "Развитие на гражданското 
общество 2005".  
 
ИЛИЕВ, Христо. Бистрят на семинар насилието над деца / Христо Илиев.(Под 
часовника). // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 128, 8 юли 2009, с. 4. 
Обучителен семинар по проект "Мрежа за превенция на насилието над деца. 
Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатацията на деца" в 
Чепеларе - по данни на Фонд - ИГА.  
 
ДИМИТРОВА, Марияна. [Осемдесет] 80 процента биха ползвали социален асистент / 
Марияна Димитрова. // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 138, 22 юли 2009, с. 2. 
Финализиране на проекта "Равни възможности - достоен живот" на Фонд - ИГА в 
партньорство с Регионална библиотека "Н.Фурнаджиев".  
                                                  
НИКОЛОВА, Неда. За достоен живот на самотните и болните / Неда Николова. // З н а 
м е (Пазарджик), ХVIII, № 134, 22 юли 2009, с. 2. : с 1 сн. 
Фонд за превенция на престъпността - ИГА отчете резултатите от изпълнението на 
проекта "Равни възможности - достоен живот", осъществен в партньорство с 
Регионална библиотека "Н.Фурнаджиев".  
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СТАНОЕВА, Елена. Фонд - ИГА популяризира социални услуги в Ден на отворените 
врати / Елена Станоева. // В и д е л и н а (Пазарджик), ХIХ, № 26, 23-29 юли 2009, с. 19. 
: с 1 сн. 
Фонд – ИГА обобщи резултатите от проект "Равни възможности - достоен живот" по 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", осъществен в партньорство с 
Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев".  
 
ПЕТРОВА, Илияна. ИГА представя днес проект за домашното насилие / Илияна 
Петрова. // Б е л о в с к а  М а р и ц а, II, № 29, 29 юли 2009, с. 2. 
Проект, представящ подходи за намаляване на рецидивизма, ще демонстрира днес ИГА 
в Пазарджик. Той е на Министерството на правосъдието на Великобритания и ще се 
реализира в периода 2009-2011 г. на територията на Европейския съюз, както и на 
страните-кандидатки.  
  
ВИЧЕВ, Върбан. Криминолози от Кеймбридж и ИГА борят рецидивизма : Умува се по 
трансфер на пробационни нарушители по подобие на обмяната на затворници / Върбан 
Вичев.(С 3.3 милиона лева). // З н а м е (Пазарджик), ХVIII, № 140, 30 юли 2009, с. 5. 
Други партньори по мащабния проект - Европейската организация по пробация и 
министерствата на правосъдието на България, Франция и Унгария.  
 
ФОНД за превенция на престъпността - ИГА презентира проект за ограничаване на 
рецидивизма. // В и д е л и н а (Пазарджик), ХIХ, № 27, 30 юли-5 авг. 2009, с. 4. 
Проектът ще се реализира в периода 2009-2011 г. Водеща организация е Министерство 
на правосъдието на Великобритания.  
 
ПЕТРОВА, Илияна. Искат наша книга в Конгреса на САЩ / Илияна Петрова.(Под 
часовника). // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 163, 26 авг. 2009, с. 4. 
Книгата "Четвъртъкът на маргиналиите" на Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
ще стане част от фонда на Конгресната библиотека на САЩ.  
                                                  
МИХАЙЛОВА, Ана. Граждански организации намират пропуски : В работата на 
Общинския съвет / Ана Михайлова. // З н а м е (Пазарджик), ХVIII, № 169, 14 септ. 
2009, с. 5. 
Вж и : П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, № 177, 15 септ. 2009, с. 2.  
Шест неправителствени организации, между които и Фонд - ИГА, наблюдаваха 
работата на Общинския съвет в Пазарджик във времето от 15 май до 15 август. 
Резултатите обобщава Димитър Петков, председател на сдружение Международни 
инициативи за партньорства. 

 
МУЛЕТАРОВ, Димитър. Европейски земеделски фонд ще инвестира в общината / 
Димитър Мулетаров. // П е щ е р с к а  М а р и ц а, IV, № 125, 15 септ. 2009, с. 1, 3. 
 Вж и: Р о д о п с к а  и с к р а (Пещера), ХХХIV, № 14, 17 септ. 2009, с. 2.  
Фонд за превенция на престъпността - ИГА и община Пещера проведоха 
информационна среща за запознаване с "Програмата за развитие на селските райони 
2007-2013", подхода "Лидер", ролята на Стратегията за местно развитие и Местната 
инициативна група, проведена на 9 септември в залата на Общинския съвет в Пещера.  
                                                  
ЗА Гърция вчера замина екип на Фонд ИГА... // П а з а р д ж и ш к а  М а р и ц а, VIII, 
№ 182, 24 септ. 2009, с. 4. 
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За да участва в Солун в проект, насочен към разработване на стратегии за намаляване 
на престъпността.  

                                                 
ФОНД за превенция на престъпността - ИГА.(Областта. Пещера). // П а з а р д ж и ш к а  
М а р и ц а, VIII, № 217, 12 ноем. 2009, с. 2. 
Фонд - ИГА и община Пещера проведоха форум сесия за стартиране процеса по 
разработване на Стратегията за местно развитие на територията на общината и 
изграждането на Местна инициативна група.  
                                                  
ТОДОРОВ, Тодор. Дадоха кабинет на ИГА в общината / Тодор Тодоров. // Б е л о в с к 
а  М а р и ц а, III, № 32, 25 ноем. 2009, с. 1. 
        Община Белово.  
 
СИВКОВ, Миро. ИГА бори домашното насилие / Миро Сивков. // З н а м е 
(Пазарджик), ХVIII, № 231, 15 дек. 2009, с. 3. 
 Проектът се финансира от Български фонд за жените и предвижда разработване на 
специализирани програми за превенция на този тип престъпност.  
                                                  
                                                  

Справката е изготвена от Регионална библиотека  
«Никола Фурнаджиев» - Пазарджик 


