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І. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 
Фонд за превенция на престъпността фонд-ИГА e независима 
професионална организация, която инициира гражданската активност и работи 
за намаляване на престъпността. 
 
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. 
Създадена е през 1998 година в Пазарджик като организация с нестопанска 
цел. 
 
Н а г р а д и 

 2004 г.: Фонд – ИГА печели 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, в категорията „Неправителствена организация, най-активно 
използвала Закона за достъп до обществена информация” в конкурс, 
организиран от Програма Достъп до информация (ПДИ).  

 2010 г.: Фонд – ИГА печели годишната международна „Награда за европейска 
превенция на престъпността 2010” на Европейската мрежа за превенция на 
престъпността” (EUCPN) за изграждане на първия специализиран с център за 
социална рехабилитация и интеграция на деца с асоциално поведение в 
Пловдив. 
 
Регистрации, лицензии и удостоверения 

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 Дневен център за стари хора, Удостоверение № 63-09/16.02.2010 г. 
o Кризисен център за деца, пострадали от насилие или жертва на 

трафик; Лиценз №07-13/19.04.2012 г., Удостоверение № 
6315/07.05.2012 г. 

o Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора, 
Удостоверение №63-02/17.09.2009 г. 

o Наблюдавано жилище; Удостоверение №63-07/16.02.2010 г. 
o Дневен център за възрастни хора с увреждания, Удостоверение; № 63-

10/16.02.2010 г.. 
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o Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от рискови 
групи, Лиценз №0473/преиздаден на 14.11.2012 г., Удостоверение № 63-
08/16.02.2010 г. 

o Социален асистент за възрастни хора № 63-04/17.09.2009 г. 
o Домашен помощник за възрастни хора № 63-05/17.09.2009 г. 
o Кризисен център за възрастни хора №  63-06/17.09.2009 г. 
o Център за за настаняване от семеен тип, Лиценз № 0698/21.02.2012 

г., Удостоверение № 63-11/29.02.2012 г. 
o Център за обществена подкреп, Лиценз № 0707/19.03.2012 г., 

Удостоверение №63-12/29.03.2012 г. 
o Звено „Майка и бебе”, Лиценз № 0707/19.03.2012 г., Удостоверение 

№63-13/29.03.2012 г. 
o Приемна грижа,- Лиценз № 0707/19.03.2012 г. Удостоверение №63-

14/29.03.2012 г. 
 

У п р а в и т е л е н     с ъ в е т  
 Димитър Русинов - Председател на УС, магистър по педагогика; 
Членове: 
 Мариана Бойрикова - филолог, координатор проекти, PR и и издателска 

дейност; 
 Валентина Гешева – бакалавър по социални дейности, координатор 

социални услуги;  
 Андрей Момчилов – юрист, мениджър международни проекти; 
 Николай Вълков – магистър по икономика, финансист на организацията. 
 
О п е р а т и в е н    е к и п 
 

 Във Фонд - ИГА работят около 50 души по трудови договори (социални 
работници, юристи, икономисти, педагози, психолози, координатори на проекти, 
управители и др.), в т.ч.: 
- Офис Пазарджик - 11 души; 
- Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица от рискови 
групи,  Пловдив - 7 души; 
- Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа  на деца за 
развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисковото 
поведение и Наблюдавано жилище, Пловдив - 8 души; 
-  Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие, Пещера - 7 души; 
-  Център за настаняване от семеен тип - 11 души; 
-  ЦСРИ правонарушители – 5 души; 
и други. 

 Във Фонд - ИГА работят около 30 души по граждански договори, в това 
число:  
социални работници, психолози, педагози, юристи, социолози, преводачи; 
консултанти и експерти на национално ниво; експерти от страни в Европейския 
съюз; експерти от страни извън Европейския съюз; партньори от институции и 
НПО; социални асистенти, 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 
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терен, които участват в реализацията на дейности за превенция и контрол на 
туберкулозата в България идр. 
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ІІ. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 
 

 
По-важни резултати,  постигнати в периода 1999 – 2012 г.: 

 
Пробация 

o Проведени две обучителни визити във Великобритания и една 
международна конференция в България за популяризиране на 
пробацията;  

o Създаден първият Пробационен център в страната; Обучени първите 20 
пробационни специалисти;  

o Разработена Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в 
България;  

o Проведени информационно-обучителни семинари по пробация с повече 
от 1000 участници (съдии, прокурори, следователи, полицаи, местна 
власт и НПО); 

o Представен първият Независим доклад от мониторинг на 
законодателното и институционалното въвеждане на пробацията в 
България;  

  
 Работа с правонарушители 

o Разработен и внедрен модел за предоставяне социални услуги 
на правонарушители в няколко региона на страната;  

o Открит Център за социални услуги в Пазарджик (2005 г.);  
o Адаптиран за българските условия структуриран инструмент за оценка 

на риска и нуждите при непълнолетни правонарушители на базата на 
британския АССЕТ;  

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

o Проведено във всички затвори на страната криминологично 
изследване на сексуалните правонарушители у нас;  

o Пилотирана първата програма за работа със сексуални 
правонарушители в  4-ри затвори на страната;  

o Разработен модел на социална услуга за лица, освободени от 
затворите. Изготвена методика на услугата и пилотиране с 200 
потребители;  

o Подготвени специализирани кадри от институции и 
неправителствени организации за разпознаване и овладяване на 
девиации на поведението, превенцията и ресоциализацията - около 
200 души;  

o Предоставени различни услуги на 2121 възрастни осъдени лица, 
включително освободени от затвора; 758 непълнолетни 
правонарушители, както и членове на техните семейства;  

o Открит първият в страната Център за социална рехабилитация и 
интеграция ана правонарушители – делегирана държавна дейност; 

o Разработен модел за оценка на риска при сексуални правонарушители 
и програми за третиране на тази целева група; 

  
Превенция на разпространението на СПИН, туберкулоза и употребата на 
наркотични вещества 
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o Проведена застъпническа кампания за приемане на втората в 
страната Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на 
наркомании в Пазарджик;  

o Реализирана Регионална програма за превенция разпространението на 
наркотици с участието на повече от 2000 деца от Област Пазарджик;  

o Внедрени три компонента на Националната програма “Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН”:  

 - сред лицата, употребяващи инжекционно наркотици; 
 - сред проституиращи жени и мъже; 
 - сред младите хора в най-голям риск (15-24 г.)  
o Внедрени два компонента на Програма „Подобряване контрола на 

туберкулозата в България: сред инжекционно употребяващи наркотици и 
лица с алкохолна зависимост; сред лица от ромската общност; 

o  Внедрен Компонент на Програма ”Укрепване на Националната програма 
по туберкулоза в България” сред младежи в риск.  

  
 Антикорупция 

o Реализирани над 20 антикорупционни инициативи: информационни дни, 
мониторинги, обучителни семинари, кръгли маси, пресконференции; 

o Стартирани проекти за институционализирането на обществени 
посредници в 6 общини на Област Пазарджик и още 13 в цялата страна;  

o Създаден първият Областен обществен съвет срещу корупцията; 
Приети 20 корупционни сигнала;  

  
 Социални услуги 

Работещи с държавни делегирани бюджети:  
♦   Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера;  
♦   Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови 
групи - Пловдив;  
♦   Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за 
развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково 
поведение - Пловдив; 
 ♦  Наблюдавано жилище – Пловдив; 
 ♦  ЦСРИ за правонарушители – Пазарджик; 
 

 Превенция на престъпността 
o Изработена първата за страната Стратегия за превенция на 

престъпността в Община Пловдив;  
o Участие в работната група по изготвяне на Национална стратегия 

за превенция на престъпността.  
o Интегрирани в образователната система 67 деца от София; 

 

 

 

 



 8 

ІII. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
 

 
През 2013 година Фонд Ига продължи да предоставя социални услуги в три 
общини (Пазарджик, Пловдив и Пещера) по сключени договори с местната 
администрация.  
 
За периода бяха предоставени услуги на общо 302 потребители в рамките на 5 
социални услуги. 
 
 

Обобщена справка брой потребители по центрове за 2013 
 
 

118

24

124

12 24

ЦСРИДРГ гр. Пловдив КЦЛДПН гр. Пещера
ЦСРИ за деца гр. Пловдив Наблюдавано жилище гр. Пловдив
ЦСРИ за правонарушители гр. Пазарджик

 
 

1. Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие  
(КЦЛДПН) - Пещера 
Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община Пещера, 
разкрита с договор 113/23.07.2009 г. и втори договор 163/29.04.2013 Г. 
 
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.  
 
Целева група: Деца и семейства в риск, 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 
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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; 
 
През 2013 г. екипът на  „Кризисен център за лица и деца, пострадали от 
насилие” работи общо с 24 клиента /19 деца и 5 лица/. От тях 12 са 
реинтегрирани в семейна среда, 5 са върнати в социални услуги, а 2 от децата 
са настанени в приемно семейство. За всички напуснали подслона са изготвени 
заключителни социални доклади към Дирекция „Социално подпомагане” гр. 
Пещера. Всички настанени деца в училищна възраст са записани в учебно 
заведение.  

6

60

12

31

14

4

424

24

388

331
197

197

395

1. Социално педагогически консултации

2. Психологическо консултиране

3.Фамилно консултиране

4. Здравни консултации

5. Правни консултации

6. Програма ”Моите нови умения”

7. Програма ”Аз и ние”

8. Програма ”Управление на лични финанси”

9. Поведенческа рехабилитационна програма за подкрепа на жени, жертви на домашно насилие

10. Възстановяваща програма за деца преживели насилие - така наречената Арт терапия

11. Клуб  „Моята цветна градина”

12. Клуб „Танцувай с мен”

13. Месечна групова програма „Мини училище”

14. Прилага се програма за деца преживели насилие, която се изразява в арт терапия – изработване на различни
колажи, пана, картички, макети, рисунки, сувенири и мн. др.  
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ВИД  УСЛУГИ Брой индивидуални 
сесии 

1. Социално педагогически консултации 197 
2. Психологическо консултиране 197 
3.Фамилно консултиране 6 
4. Здравни консултации 60 
5. Правни консултации 12 
6. Програма ”Моите нови умения” 31 
7. Програма ”Аз и ние” 14 
8. Програма ”Управление на лични финанси ” 4 
9. Поведенческа рехабилитационна програма за подкрепа на жени, 
жертви на домашно насилие 

4 

10. Възстановяваща програма за деца преживели насилие - така 
наречената Арт терапия 

395 

11. Клуб  „Моята цветна градина” 24 
12. Клуб „Танцувай с мен” 24 
13. Месечна групова програма „Мини училище” 388 
14. Прилага се програма за деца преживели насилие, която се изразява 
в арт терапия – изработване на различни колажи, пана, картички, 
макети, рисунки, сувенири и мн. др. 

331 

 
 
През 2013 г. в КЦЛДПН  работят 7 човека на трудови договори и 3 на 
граждански, както следва: 
По трудови правоотношения: Управител – 1/2; Социален работник – 
координатор – 1; Социални работници – 5; Психолог – 1/2;  
По граждански договор: Супервайзор – 1; Юрист – 1; Лекар – 1; 
 
 
2. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 
рискови групи 
 
Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община Пловдив 
на Фонд за превенция на престъпността - ИГА с договор за възлагане на 
социални услуги № 09ДГ690/24.04.2009 Г. и АНЕКС № 1/30.03.2012 
 
Обща цел на услугата: Да предоставя съвременни, ориентирани към детето и 
семейството, алтернативни на институционалната грижа, социални услуги в 
общността; Да гарантира безплатен достъп до базов пакет от услуги за деца и 
семейства в неравностойно социално положение, приоритетно от Община 
Пловдив, и от други общини/области само в случаите на достатъчно капацитет 
и при липсата на такива услуги в съответната община/област; Да подпомага и 
подкрепя деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и 
взаимоотношения, за преодоляване на риска от извършване на 
противообществени прояви и/или правонарушения, неглижирането и 
малтретирането на деца. 
 
Целева група:  
- Деца с проблемно поведение, за които съществува риск от извършване на 
противообществени прояви; Деца с прояви на девиации в поведението, които 
се водят на отчет в ДПС;  Деца с противообществени прояви, спрямо които са 



 11 

наложени мерки от МКБППМН; Деца, настанени или които 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. 
- През 2013 г. екипът на  „Център за социална рехабилитация и интеграция на 
деца от рискови групи” работи общо с 118 клиенти. От тях 31 насочени към 
ЦСРИДРГ през 2012 г., предоставянето на социалните услуги индивидуално и 
групово продължава и през 2013 г. През 2013г. към ЦСРИДРГ са насочени 87 
случая, с които се работи индивидуално и при необходимост се включват в 
групови програми. От тях 45 – индивидуални случая, са насочени за ползване 
на социални услуги с Направление за ползване на социални услуги от ОЗД - 
Пловдив, 14 от ОЗД – Марица, 16 от ОЗД – Родопи, 3 от ОЗД Стамболийски, 2 
са насочени ОС „ИН” - Пловдив с  издадена присъда  от ПРС  и 7 са насочени 
към ЦСРИДРГ със Заявки за ползване  социални услуги от инспектори Детска 
педагогическа стая и МКБППМН. 

 

59

40

9

89

29

31

49

5

24

874
324

101
200 50

8

16
36

12

1. Социално педагогически консултации

2. Посредничество и застъпничество

3. Информиране и консултиране

4. Домашни посещения - работа с
подкрепящи мрежи

5. Психологическо консултиране

6.Фамилно консултиране

7. Здравни консултации

8. Правни консултации

9. Програма ”Моите нови умения”

10. Програма ”Аз се уча да избирам”

11. Програма ”Опознай себе си ”

12. Програма ”А сега накъде”

13. Пролетна програма

14. Лятна програма

15. Излизания сред природата

16. Танцови репетиции

17.Арт ателие

18.Театрална постановка         
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ВИД  УСЛУГИ Брой 
индивидуални 

сесии 
/клиенти и 

потребители/ 
1. Социално педагогически консултации 874 
2. Посредничество и застъпничество 50 
3. Информиране и консултиране 200 
4. Домашни посещения - работа с подкрепящи мрежи 101 
5. Психологическо консултиране 324 
6.Фамилно консултиране 59 
7. Здравни консултации 40 
8. Правни консултации 9 
9. Програма ”Моите нови умения” 89 
10. Програма ”Аз се уча да избирам” 29 
11. Програма ”Опознай себе си ” 31 
12. Програма ”А сега накъде” 49 
13. Пролетна програма 5 
14. Лятна програма 24 
15. Излизания сред природата 8 
16. Танцови репетиции 16 
17.Арт ателие 36 
18.Театрална постановка          12 
 
През 2013 г. в ЦСРИДРГ работят 7 човека на трудови договори и 5 на 
граждански, както следва: 
По трудови правоотношения: Управител – 1; Социални работници – 4; Психолог 
– 2; 
По граждански договор: Супервайзор – 1; Юрист – 1; Психолог – ½; Хигиенист – 
1; Счетоводител – 1; 
 
3. Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа 
на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и 
превенция на рисково поведение - град Пловдив  
  
Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община Пловдив 
на Фонд за превенция на престъпността - ИГА с договор за възлагане на 
социални услуги № 11ДГ657/10.06.2011 г. 
 
Цел на предоставяната услуга е да осъществи ефективно социално 
включване на потребителите чрез превенция на рисково поведение; развитие 
на умения за самостоятелен живот; личностно развитие и развитие на 
способностите на потребителите; създаване на условия за подпомагане, 
взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция и реинтеграция.  
Целеви групи:  Деца и младежи, настанени в ДДЛРГ; Младежи, напускащи 
специализираните институции за деца; Деца в риск от отпадане от 
училище; Деца, отпаднали от училище и деца в училищна възраст, необхванати 
от образователната система;  Семейства на гореизброените групи. 
През 2013 г. услугата ЦСРИ са ползвали 124 потребители. Интересът към 
ЦСРИ е увеличен почти три пъти при съпоставка с 2012 г., когато услугата са 
ползвали 46 потребители. Насочени са през годината от ДСП – Пловдив, 
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Стамболийски, Марица, Родопи и работата стартира на основание Заповед или 
НПСУ . 

81

21

268

101

57

138

191

366

327

980

526

79
3

31

4362
120

2

Първоначална специализирана оценка на случая

Работа с партньори и подкрепящи мрежи, с оглед достъп до обществени ресурси на клиента 

Директна работа с дете

Фамилна работа – сесии с родители

Информиране и консултиране

Посредничество и застъпничество

Постреинтеграционна работа

Работа в мобилни екипи /сесии извън ЦСРИ/ 

Наблюдение и подкрепа

Специализирана оценка на родителски капацитет

Превенция на отпадане от училище

Превенция на рисково поведение – стимулиране, мотивация за промяна

Превенция на изоставянето

Психологическо консултиране

Здравно консултиране

Образователно консултиране

Правно консултиране 

Семейна конференция по случай
 

 
Сесии по направление на дейността през 2013 г. 

Количествено 
представяне / бр. 

сесии по мес.отчет 
в обобщен вариант 

за 2013г. 
Първоначална специализирана оценка на случая 79 
Работа с партньори и подкрепящи мрежи, с оглед достъп до 
обществени ресурси на клиента  

526 

Директна работа с дете 980 
Фамилна работа – сесии с родители 327 
Информиране и консултиране 366 
Посредничество и застъпничество 81 
Постреинтеграционна работа 21 
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Работа в мобилни екипи /сесии извън ЦСРИ/  268 
Наблюдение и подкрепа 101 
Специализирана оценка на родителски капацитет 57 
Превенция на отпадане от училище 138 
Превенция на рисково поведение – стимулиране, мотивация за 
промяна 

191 

Превенция на изоставянето 31 
Психологическо консултиране 120 
Здравно консултиране 62 
Образователно консултиране 43 
Правно консултиране  2 
Семейна конференция по случай 3 
 
 
През 2013 г. в ЦСРИ за деца  работят 6 човека на трудови договори и 3 ½  на 
граждански, както следва: 
По трудови правоотношения: Управител – ½  щат; Социален педагог – 1; Психолози 
– 1 ½ ;  Социални работници – 2 щат; Социален работник – координатор -1; По 
граждански договор: Супервайзор – 1; Юрист – 1; Хигиенист – 1; Социален 
работник – аутрич ½ 
 
 
4. Наблюдавано жилище - Пловдив 

 
Държавно делегирана дейност, възложена за управление от Община Пловдив 
на Фонд за превенция на престъпността - ИГА с договор за възлагане на 
социални услуги № 11ДГ655/10.06.2011 г.  
 
Наблюдаваното жилище е форма на социални услуги за оказване на подкрепа 
и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана 
институция и им предстои да водят независим начин на живот 
 
Основната цел на предоставяната услуга е да осигури плавен преход и 
равнопоставеност за успешна интеграция в обществото на лицата, напускащи 
специализирана институция; да осигури пълноценен и самостоятелен начин на 
живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и 
изява; да създаде условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и 
социална интеграция на потребителите на социалната услуга; и вследствие на 
всичко това да осъществи ефективно социално включване на потребителите. 
 
През 2013 г. услугата Наблюдавано жилище са ползвали 12 потребители. 
Оформени са досиетата на потребителите, съдържащи документите по приема, 
договора за ползване на услугата, първоначална социална оценка, индивидуален 
план, протоколи от проведени сесии и срещи със специалисти, имащи отношение по 
случая и др. 
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50

52

86

78

79

181
17

287

122
50

81 11

Първоначална специализирана оценка на случая

Изработване на индивидуален план за услуги –преразглеждане 

Работа с партньори и подкрепящи мрежи, с оглед достъп до обществени
ресурси на клиента 
Директна работа с клиент

Фамилна работа – сесии с родители

Информиране и консултиране

Посредничество и застъпничество

Превенция на отпадане от училище

Превенция на рисково поведение – стимулиране, мотивация за промяна

Психологическо консултиране

Здравно консултиране

Образователно консултиране

Юридическо консултиране
 

 
Сесии по направление на дейността/ консултиране 

2013г. 
Количествено 

представяне / бр. сесии 
по мес.статистика през 

2013г. 
Първоначална специализирана оценка на случая 8 
Изработване на индивидуален план за услуги –преразглеждане  11 
Работа с партньори и подкрепящи мрежи, с оглед достъп до 
обществени ресурси на клиента  

122 

Директна работа с клиент 287 
Фамилна работа – сесии с родители 17 
Информиране и консултиране 181 
Посредничество и застъпничество 79 
Превенция на отпадане от училище 78 
Превенция на рисково поведение – стимулиране, мотивация за 
промяна 

86 
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Психологическо консултиране 50 
Здравно консултиране 52 
Образователно консултиране 50 
Юридическо консултиране 1 
 
През 2013 г. в ЦСРИ за деца  работи 1 човек на трудов договор. 
По трудови правоотношения: Управител – ½  щат; Социален работник –  ½  щат. 
 
 
6. Център за социална рехабилитация и интеграция на 
правонарушители 
 
Центърът функционира от 1.07.2012 г. като държавно делегирана дейност към 
Община Пазарджик, а от 1.09.2012 г. управлението на услугата е възложено на 
Фондация „Фонд за превенция на престъпността - ИГА” с договор № 
949/31.08.2012 г. 
 
Цел на социалната услуга: Психо-социална подкрепа и мотивация към 
позитивна промяна в начина на мислене и поведение у целевата група; 
Предотвратяване извършването на нови правонарушения чрез включване на 
пълен пакет от здравно-консултативни услуги. 
 Целеви групи: Лица, освободени от местата за лишаване от свобода; Лица с 
условна присъда; Лица с наказание „Пробация”. 
 
Капацитетът на услугата е 20 места, като към 31.12.2013 г. има 24 потребителя 

187

10

14

2

2

2

557

398

219

психологически
консултации
здравни и социални
консултации
трудотерапии

социални и трудови
посредничества
посещения по домовете
и срещи с близки
юридически консултации

програма „ Моите нови
умения”
Програма „Аз търся
работа”
Програма „Сега накъде”

 
 

Сесии по направление на дейността/ консултиране 
2013 г. 

Количествено 
представяне / бр. сесии 
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по мес.статистика през 
2013г. 

психологически консултации 219 
здравни и социални консултации 557 
трудотерапии 398 
социални и трудови посредничества 187 
посещения по домовете и срещи с близки 10 
юридически консултации 14 
програма „ Моите нови умения” 2 
Програма „Аз търся работа” 2 
Програма „Сега накъде” 2 
 
През 2013 г. в ЦСРИ за правонарушители  работят 4 човека на трудови 
договори и 4   на граждански, както следва: 
По трудови правоотношения: Управител – ½ ; Психолог – ½ ; Социални 
работници – 2; Трудотерапевт – 1; 
По граждански договор: Супервайзор – 1; Юрист – 1; Хигиенист – 1; 
Счетоводител – 1; 
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IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ; 

От 2004 година Фонд ИГА изпълнява дейности по програми на Министерство на 
здравоопазването, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберколоза и малария. През  2013 година организацията продължи да 
работи по следните програми:  

Програма: „Подобряване на контрола на туберколозата в България” 

Компонент 4 : „Намаляване на трансмисията на туберколозата сред лица, 
употребяващи инжекционно наркотици; лица с алкохолна зависимост; 
деца на улицата; бежанци и търсещи убежище” 
Партньори: Министерство на здравеопазването и Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик. 
Основна цел: Превенция на туберкулозата сред целевите групи, изследване и 
лечение на новооткрити случаи на туберкулозни болести. 

Компонент 5 : „Подобряване на откриването на случаи и успеха при 
лечението на туберколозата в ромската общност” 
Партньор: Министерство на здравеопазването и Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания - Пазарджик. 
Основна цел: Превенция на туберкулозата сред целевите групи, изследване и 
лечение на новооткрити случаи на туберкулозни болести.  
 
Програма “Укрепване на Националната програма по туберкулоза в 
България” 
 
Компонент 4: “Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица, търсещи 
убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи 
наркотици”  
Основна цел: Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 
туберкулоза за високорисковата група «младежи в риск» - разпространяване на 
информация по проблема, проследяване на заболелите и техните семейства и 
др. 

Програма: „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 
 
Компонент 4: „Работа на терен със инжекционно употребяващи 
наркотици” 
Основна цел и задачи:  Издирване на лица и осъществяване на контакт с ИУН; 
консултиране  на целевата група за риска от ХИВ/СПИН и механизма на 
лечение; привличане на доброволци; насочване до здравни и социални служби; 
мотивиране към изследване; поддържане на регулярна комуникация за 
възникнали проблеми или решаване на въпроси касаещи дейността; успешно 
завършване на случая и регулярно попълване на необходимите документи; 
организиране на АНТИ СПИН кампании; организиране и провеждане на 
изследвания за ХИВ/СПИН съобразно заложения брой за изследване. 
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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” 
Основна цел и 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; 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; Организиране на 
медийни кампании за достигане на младите хора в риск в областта; 
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. 

 
ОБЩ БРОЙ ДОСТИГНАТИ КЛИЕНТИ ПО ВСИЧКО ПРОГРАМИ 
 

254; 8%

939; 29%

535; 16%

1556; 47%

Компонент 4 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 

Компонент 4 на Програма „Укрепване на Националната програма за превенция и
контрол на туберкулозата в България” 
Компонент 5 на Програма „Укрепване на Националната програма за превенция и
контрол на туберкулозата в България” 

 
 
 
 
 
 

Справка за клиентите получили здравно - социални услуги по Компонентите 
на Националните програми: “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и 

„Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2013. 
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25
42

3

общ брой клиенти получили изследване за ХИВ 
общ брой проведени кампании 
общ брой обучения сред целевата група 

35

50

300

общ брой направени изследвания (ХИВ, хепатити В, Сифилис) 
общ брой клиенти получили услугата „Водене на случай”
общ брой проведени кампании
общ брой обучения сред целевата група 

1

13

90

общ брой клиенти получили изследване за ТБ 
общ брой проведени кампании 
общ брой обучения сред целевата група 

 
1. Компонент 4 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - „Превенция 
на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици, чрез 
увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет 
интервенции” 
 
 общ брой достигнати клиенти - 535  

 общ брой направени изследвания 
(ХИВ, хепатити В, Сифилис) - 300 бр. 

 общ брой клиенти получили услугата „Водене 
на случай” - 50 бр. 

 общ брой проведени кампании - 3 
бр. 

 общ брой обучения сред целевата 
група - 5 бр. 

 
 
 
2. Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - 
„Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-
24г.) чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младежи” 
 
общ брой достигнати клиенти - 939  

 общ брой клиенти получили 
изследване за ХИВ - 42 бр. 

 общ брой проведени кампании - 3 
бр. 

 общ брой обучения сред целевата 
група - 25 бр. 

 
 
 
 
 
3. Компонент 4 на Програма „Укрепване на Националната програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в България” - „Подобряване на достъпа 
до превенция и лечение на туберкулоза за групите във висок риск - бежанци и 
лица търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, ИУН, лица с наркотична 
зависимост” 
 
общ брой достигнати клиенти - 254  

 общ брой клиенти получили 
изследване за ТБ - 90 бр. 

 общ брой проведени кампании - 1 
бр. 

 общ брой обучения сред целевата 
група - 13 бр. 
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69

2 1
общ брой клиенти получили изследване за ТБ 
общ брой проведени кампании 
общ брой обучения сред целевата група 

4. Компонент 5 на Програма „Укрепване на Националната програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в България” - „Разширяване на обхвата 
на ефективни грижи за превенция и контрол на 
туберкулозата в ромската общност” 
 
общ брой достигнати клиенти - 1556  

 общ брой клиенти получили 
изследване за ТБ - 69 бр. 

 общ брой проведени кампании - 1 бр. 
 общ брой обучения сред целевата група - 2 бр. 
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V. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ   
 

Фонд ИГА продължава да разработва и изпълнява различни проекти, които са 
насочени да допринесат за изпълнение на мисията и основните цели на 
организацията.  
 
V.1. ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2013 
 
През изминалата година Фонд ИГА успешно завърши следните проекти, 
започнали в предишни периоди. 

Проект „Споделяне на опит на местната полиция в Европа” 

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността – ИГА 
Източник на финансиране: Европейска комисия, Генерална дирекция 
„Вътрешни работи”. 
Партньори: Институт за изследване на политиките в областта на 
наказателното правосъдие (ИИПОНП), Кралски колеж - Лондон 
(Великобритания), Асоциация „Джанкарло Сиани”, Неапол (Италия), 
Валенсианска местна полиция, Валенсия (Испания) и Министерство на 
вътрешните работи на България (асоцииран партньор 
Продължителност на проекта: 01.11.2011 – 31.10. 2013 г. 
Резултати: В рамките на проекта през 2013 година се реализира 
заключителните дейности по прокета: Завършено бе научно изследване на 
работата на общинските и местните полицейски служби в Европа и 
формулирани изисквания към добрите практики в тази насока; Проведено бе 
проучване на съществуващи добри практики в ЕС, изследвани над 150 
различни проекти и модели; Обобщиха се резулатати от 3-те регионални 
европейски семинара в Англия, Италия и Испания с участници от 16 държави 
членки на ЕС; На 1 и 2 октомври 2013 година в София се проведе европейска 
конференция по проекта, на която бяха презентирани 23 добри практики от 20 
страни членки и юрисдикции; Завърши реализацията на три пилотни проекта в 
Испания, Италия и България за трансфер на селектирана добра практика от 
друга страна членка. В Пазарджик, България, бе трансфериран модела на 
полицейската медиация от Местната полиция на Валенсия, Испания. Публикува 
се издание по проекта, включващо резюме на научния доклад по темата, 
компендиум на подбрани добри практики, описание на трансфера на добри 
практики между различни държави членки, и разширена библиография. 
 
Проект „EXIT. Пилотна система за последващи грижи за 
младежи в конфликт със закона”  
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG051PO001-7.0.01 „Без граници - Компонент 1”, Договор №.BG051PO001-
7.0.01-0057-C0001 
Партньори: Фондация „180”, Холандия 
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Продължителност на проекта: 01.05.2012 – 31.10.2013 г. 
Резултати: В рамките на проекта през 2013 година се реализира на практика 
трансферирането и адаптирането на иновативния модел на мрежата WorkWise 
- изграден и развиван в Холандия в рамките на програма EQUAL, с акцент 
върху постинституционалната грижа за младежи в конфликт със закона; На 
базата на сравнителния аналитичен доклад (включващ пеглед на 
законодателството в тази област, институционалните структури в Холандия и 
България, както и доказаните добри практики) и на проведените 3 кръгли маси 
бе разработена „Методика за иновативна услуга по предоставяне на 
последващи грижи за младежи, напускащи институциите за деца в конфликт 
със закона”. Методиката бе разработена като вид социална услуга. Моделът бе 
внедерн в практика чрез провеждане на 5-дневно обучение на представители 
на НПО, ВУИ, СПИ и и общини. Бяха разработени набор от количествени и 
качествени индикатори, които бях проследени по предрателно разработена 
методика в рамките на 6 месеца. Бе изготвен аналитичен доклад за 
ефективността на пилотираната система за последващи грижи. В рамките на 5-
дневно работно посещение в Холандия експерти на Фонд - ИГА и 
представители на целевата група се запознаха в Холандия с целия модел на 
мрежата WorkWise. В края на проекта бе разработена организационната и 
методическа структура на мрежата Work Wise, адаптирана за ситуацията в 
България. Проектът завърши със  заключителна конференция на 30 октомври 
2013 година в София. Всички материали по проекта бяха издадени в основна 
публикация „EXIT – пилотна система за последващи грижи за деца в конфликт 
със закона”. 
 
Проект „Училище за амбиции”  
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд, Схема: BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в 
образователната система”, Договор №BG051PO001-4.1.06-0031. 
Партньори: 67-мо ОУ „Васил Друмев“ - София; Сдружение „Светлина“ - 
Самоков;   
Продължителност на проекта: 08.10.2012 – 31.10.2013 г. 
Резултати: 120 деца идентифицирани и интервюирани, заедно с техните 
родители; Проведени 3 форума и 6 информационни дни; 180 деца и родители, 
участвали в информационните дни; 100 деца включени в дейностите по 
проекта; Обучени 10 ментори, които работят за подкрепа на родители и помощ 
на учителите; 100 деца участвали в 10 мотивационни програми; 100 деца  
получили общо 1890 учебни часа подкрепа за наваксване на учебен материал; 
Разработени 100 индивидуални учебни програми; Разработени 3 групови 
програми; Обучени за работа с отпаднали от училище 30 учители, 
педагогически съветници и директори - повишена компетентността им и 
уменията за работа с върнатите в училище деца; 100 представители  на 
целевата група участват в занимания по хокей на трева, айкидо и ансамбъл 
духова музика; Реализирани 10 програми; Повишили знанията си и уменията да 
използват български език 50 деца и младежи. 
67 деца/младежи реинтегрирани в 67 ОУ „Васил Друмев” чрез записване в 
дневна или са мостоятелна форма на обучение. 
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Проект „Предоставяне на услуги и подкрепа в областта на 
превенцията и защитата от домашно насилие съгласно чл. 6, 
ал.7 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН)”  
 
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Източник на финансиране: Министерство на правосъдието 
Партньори: няма;   
Продължителност на проекта: 12.12.2012 г. – 03.12.2013 г.  
Резултати: Проведено тридневно обучение с 12 участника; Обучен екип от 
шестима специалисти; Създадени правила за работа между институциите; 
Подобрен координационен механизъм по прилагане на ЗЗДН.;  
Създадено „Бюро за консултиране, насочване и подкрепа за жертви на 
домашно насилие” като елемент от социална услуга; 120 клиенти, жертви на 
насилие, получили информация, консултация и услуги в бюрото: 33 
психологически консултации, 33 юридически консултации; 10 деца и жени 
насочени за настаняване в Кризисен център;  10 семейни двойки консултирани; 
10 жертви на насилие включени в специализирана кризисна интервенция; 14 
жени, жертви на насилие, участвали в поведенческа групова програма.;  
Адаптирана и внедрена специализирана програма за извършители на домашно 
насилие към услугата ЦСРИ; 10 извършители на домашно насилие преминали 
през програмата (общо 18 сесии). 
Отпечатани и разпространени дипляни - 500 бр. и  плакати - 60 бр.; Изготвен и 
излъчен телевизионен  клип – 40 излъчвания; 18 публикации по проекта в сайта 
на Фонд ИГА (на бълг. и англ. ез.) + 10  в регионални издания.  
 
 
 
V.2. ПРОЕКТИ В РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2013 
 
Проект RATES - Risk Assessment, Treatment and Evaluation 
System 
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Източник на финансиране: Фондация „ОАК” 
Партньори: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство 
на правосъдието;   
Продължителност на проекта: 01.09. 2012 – 31.08.2016  
Резултати: Проектът е насочен да изгради една напълно функционираща 
система за третиране и супервизия на сексуални правонарушители в България, 
която ще намали нивото на рецидивизъм сред тях.  
През 2013 година приключи проучването на водещи инструменти за оценка на 
риска от извършване на повторно престъпление при сексуални 
правонарушители и започна тяхната адаптация към българските условия; 
Същевременно бяха разработени пилотни програми за третиране на сексуални 
правонарушители в условията на затвора и обществото; Предстои 
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пилотирането на инструментите и програмите в 4-ри български затвора през 
2014 година.  
През 2013 година приключи проучването за адекватни програми и инструменти 
за млади сексуални правонарушители. През 2014 предстои пилотирането на 
тези програми във ВУИ Ракитово и в центрове за социални услуги в Пазарджик 
и Пловдив. 
 
 
Проект „ISDEP – Подобряване на сигурността чрез 
демократично ангажиране” 
 
 
Водеща организация: Асоциация на висшите полицейски служители на 
Англия, Уелс и Северна Ирландия; 
Източник на финансиране: Directorate General Home Affairs / 2011 / ISEC / 
Prevention of and Fight Against Crime;  
Партньори: Фонд за превенция на престъпността – ИГА и още 10 организации 
и институции в страни от ЕС:  Федерална полиция – Белгия; Технически 
университет-Прага, Чехия;  Технически университет – Любек, Германия; 
Полицейска служба на Сев. Ирландия – Обединеното кралство;  Сдружение 
„PUAC” – Йоркшир и Хамбър – Обединеното кралство; Сдружение „KFUM” – 
Швеция;   Министерство на правосъдието – Швеция; Институт „Recora”- 
Общински съвет, Дъдли – Обединеното кралство; Сдружение „ Agenfor” – 
Италия; Министерство на сигурността и правосъдието, национален 
координатор по контра-тероризъм – Холандия; „Ризълт Груп – Глобален и 
кризисен мениджмънт” – Германия;    
Продължителност на проекта: 11.12.2012 – 10.12.2014 
Резултати: През изминалата 2013 г. по проект се реализираха 3 срещи на 
групата за управление на проекта (т.нар. EMG meetings): в периода 26-
28.02.2013 г. в гр. Берлин, Германия; в периода 11.06.2013 – 13.06.2013 г. в 
Прага, Чехия; в периода  03.10.2013 – 05.10.2013г. в Лондон, Великобритания и 
в периода 03.11. – 05.11.2013 г. в Дъблин, Ирландия.  
 
 
Проект „CIRCLES4EU – Подобряване на сигурността чрез 
демократично ангажиране” 
 
Водеща организация: Университет по приложни науки „Аванс” - Холандия; 
Източник на финансиране: Daphne Programme of the European Union;  
Партньори: Фонд за превенция на престъпността – ИГА, Холандска 
пробационна служба, Европейска организация за пробация,  Тилбургски 
университет, Нотингамски университет, Министерство на правосъдието на 
автономното правителство на Каталуния,  Барселонски университет, Съдебна 
служба Антверпен, Ресурсен център за социална работа – Будапеща, Circles 
UK, Латвийска затворническа администрация, Пробационна служба на Латвия, 
Латвийски университет, Министерство на правосъдието (Унгария), 
Пробационна служба на Ирландия, Болничен център „Чарлс Перенс“;   
Продължителност на проекта: 15.01.2013 - 14.01.2015 г. 
Резултати: В рамките на проект Circles4EU през 2013 се пилотират кръгове, 
които осигуряват наблюдение и подкрепа за освободени сексуални 
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правонарушители чрез комбиниране на усилията на доброволци и 
професионалисти; В рамките на година екипа на ИГА участва в Първата 
Съркълс Конференция в периода, в разработването на Съркълс дефиниции и 
стандарти, в разработването на Кодекс за управление на Съркълс мрежата; 
Също така организацията участва в среща по проекта в Ден Бош, Холандия, в 
семинар за проучване и отчетност, в изработването на план за внедряване на 
модела CoSA, в изработването на национално ръководство и обучителни 
материали, в изследвания по разработването на Кодекса за корпоративно 
управление, в осъществяване на  проучване за адаптация на модела CoSA и в 
изработване на  национално ръководство и обучителни материали по проекта. 
 

 
V.3. СТАРТИРАЩИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2013 
 
Проект „Солидна основа за бъдещето на млади 
правонарушители” 
 
Водеща организация: Фондация „180”, Холандия; 
Източник на финансиране: Daphne Programme of the European Union;  
Партньори: Фонд за превенция на престъпността - ИГА, България; The 
Hunnerberg, Den Hey-Acker – Холандия;  NIACRO  -  Северна Ирландия;   JVA 
Wriezen -  Германия;  Фондация Dagrama - Испания;  Асоциация Diagrama - 
Франция и Ministero Della Giustizia от Италия;   
Продължителност на проекта: 01.01.2013 – 30.12.2014 
Резултати: В рамките на проекта се разработва Програма за обучение на 
млади правонарушители. Тя се фокусира върху намаляване на 
противоправните прояви, увеличаване на личната ефикасност и повишаване на 
социалните умения и компетенции  за разрешаване на проблемни ситуации. 
Програмата акцентира върху  развитието на идентичността по отношение на 
различните роли в живота. През 2013 година основните дейности по проекта  
бяха насочени към изготвяне на програмата. Проектът стартира със  събиране 
на информация за вече съществуващи програми за обучение в страните-
участнички, които се фокусират върху повишаването  на самочувствието и 
социалните умения на младите правонарушители; След това се 
проведоха двудневни семинари в Холандия и Северна Ирландия, включващи 
страните – участнички в проекта. Целта на тези семинари бее размяна на опит 
и добри практики за работа с млади правонарушители. В края на 2013 година 
бе изготвен проект на програмата. 
 
 
Проект „Изграждане капацитет за бъдещето” 
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА; 
Източник на финансиране: Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, 
свързани с участието на гражданското общество.  Thematic Fund (TF) “Reform 
Fund Linked to Civil Society Participation” (CSP);  
Партньори: няма;   
Продължителност на проекта: 01.09.2013 – 31.08.2015 
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Резултати: През 2013 година бе съставен проектния екип. Проведе се 
пресконференция в Пазарджик. Бяха отпечатани и разпространени 40 плаката. 
Проучиха се годишните доклади на 5-те делегираните социални услуги, 
управлявани от Фонд ИГА. На базата на подготвен въпросник се проведе 
проучване относно аспектите, които се нуждаят от подобрение и се изготви 
доклад с изводи относно възможните подобрения при предоставянето на 
услуги. На базата на доклада се разработи тримодулна програма за обучение 
„Подобряване управлението на социалните услуги и социалните проекти на 
Фонд - ИГА»: Първи модул «ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ”; ВТОРИ 
МОДУЛ:  „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ” и ТРЕТИ МОДУЛ: „МОБИЛНА 
СОЦИАЛНА РАБОТА”  

 
 
Проект „Моята нова професия” 
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА; 
Източник на финансиране: Фондация „Помощ на благотворителността в 
България” и Фонд „Старт ъп - подкрепа за млади хора в неравностойно 
положение за трудова реализация”;  
Партньори: няма;   
Продължителност на проекта: 25.11.2013 – 25.05.2014 
Резултати: Проектът се реализираше в една от социалните услуги, 
управлявани от Фонд ИГА „Наблюдавано жилище” и имаше за цел да даде 
професионални умения и заетост на 6-мата младежи, ползващи тази услуга.  В 
рамките на 2013 година се проведе  информационна кампания относно  целите 
на проекта. 6-мата младежи бяха включени в програма “Мотивация към 
заетост”, чрез която придобиха умения към търсене на работа и обучение в 
поведенчески подходи за търсене на работа, както и за подготвяне на 
съпътстващи документи при кандидатстване за конкретно работно място.  В 
края на годината всички младежи бяха включени в обучение за придобиване на 
част професията „Сервитьор – барман”, код: 811080 и специалност 
„Обслужване на заведение в обществено хранене”, код: 8110801. През 2014 
година е предвидено те да започнат работа в два ресторанта в Пловдив. 
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VI. ИЗДАНИЯ 
 

Проект „Споделяне на опит на   местната полиция в Европа”. 
 
Изданието „Community Policing” (Полиция в общността) 
включва три основни компонента: научно изследване на 
теорията и практиката на общинските и местните полиции 
в Европа, сборник добри практики и проследяване на три 
пилотни проекта за трансфер на добри практики между 
европейски държави. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Проект „EXIT: Пилотна система за последващи грижи за младежи в конфликт със 
закона” (Финална публикация) 
 

Съдържание: 
1. Въведение; 
2. Представяне на партньорските организации; 
3. Сравнителен аналитичен доклад: проучване на 
възможностите и практиките по предоставяне на услуги за 
младежи, напускащи институциите за деца в конфликт със 
закона в Холандия и у нас; 
4. Методика за иновативна услуга по предоставяне на 
последващи грижи за младежи, напускащи институциите за 
деца в конфликт със закона; 
5. Аналитичен доклад за ефективността на пилотираната 
система за последващи грижи;  
6. Организационната и методическа структура на мрежата 
Work Wise за ситуацията в България; 
7. Заключение. 
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Проект „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения за 
социално включване на правонарушители” 
Наръчник за прилагане на модела hsi (“Haftvermeidung durch soziale Integration”) в 
България 

Съдържание: 
1. Въведение. 
2. Представяне на партньорските организации. 
3. Сравнителен анализ на същестуващите политики и 
практики за социално включване на правонарушители в 
България и Германия. 
4. Проучване и оценка на приключили и текущи проекти в 
областта на социалното включване на правонарушители, 
изпълнявани от партньорските организации в двете страни. 
5. Трансфер и адаптация на модела HSI (“Haftvermeidung 
durch soziale Integration” в България.  
А) Доклад за функциониране на модела в България; 
Б) Програма за внедряване на модела на регионално и 
национално ниво. 
6. Организационна и методическа структура на Българо-
германската платформа за иновативни политики и решения 

при социалното включване на правонарушители. 
 
Проект “ПОРТАЛ - Подкрепа за професионална реализация” , Информационна 
брошура 

 
Съдържание: 

1. Резюме 
2. Дейности и резултати 
3. Заключителен доклад от процеса по идентификация 
4. Резултати от проведените анкети 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект „Училище за амбици”, Информационна брошура 

 
 Съдържание: 

5. Резюме 
6. Дейности и резултати 
7. Заключителен доклад от процеса по идентификация 
8. Резултати от проведените анкети 
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VІI. 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; 
- Национална мрежа за децата; 
- Съвет по изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието; 
- Асоциация на социалните предприятия в България. 
  
Стратегически международни партньорства 

o Британско министерство на правосъдието; 
o Европейска организация по пробация – СЕР; 
o Унгарско министерство на правосъдието; 
o Министерство на правосъдието на Каталуния; 
o Латвийската пробационна служба; 
o Хit, Германия; 
o Университетите Кембридж, Оксфорд, Лондон, Великобритания, Аванс, 

Холандия; 
o WORK WISE, Холандия; 
o КОЕУР, Ил Пиопо и Джанкарло Сиани, Италия; 

  
Национални партньори-държавни и общински институции  
 
 Министерство на правосъдието и Главна дирекция “Изпълнение на 

наказанията” Министерство на труда и социалната политика  
 Национален център по наркомании  
 Общините Пловдив, Пазарджик, Пещера, Белово, Септември, Велинград, 

Батак, Панагюрище  
 Национален институт на правосъдието  
 Окръжен съд – Пазарджик, Благоевград, Плевен и Пловдив  
 Затворите във Враца, Плевен, София, Пазарджик, Пловдив, Бобов дол  
 Областните звена по изпълнение на наказанията в Пловдив, Пазарджик, 

Враца, Плевен, Благоевград, Кърджали, София  
 

 
 

VІІI. Донори. 
 

Настоящи: 
- Фондация „ОУК”, Швейцария; 
- Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на 
гражданското общество; 
- Фондация „Помощ на благотворителността в България” и Фонд „Старт ъп - 
подкрепа за млади хора в неравностойно положение за трудова реализация” 
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; 
 - Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез 
Министерство на здравеопазването; 
- Програма за развитие на селските райони, 2007-2013 г.; 
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- Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”; 
- Програма „ДАФНЕ” на Европейската комисия; 
- Министерство на правосъдието в България; 
- Община Пловдив, Община Пазарджик и Община Пещера – по изпълнение на 
договори за предоставяне на социални услуги. 
 
Донори, които са подпомагали организацията: 
- Фонд за демокрация на ООН; 
- FCO - Global Opportunity Fund; 
- Посолство на Кралство Холандия в България - програма MATRA KAP; 
- Програма ФАР на Европейския съюз - "Развитие на гражданското общество", 
Програма ФАР - АКСЕС и Програма "Социална интеграция" на МТСП; 
- Програма "Европа" на Делегацията на Европейската комисия в България; 
- Програма на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България; 
- Британски съвет, София; 
- Програма „Леонардо да Винчи” и Програма "Сократ - Грюндвиг 2" на ЕС; 
- Институт "Отворено общество" 
- Фондация "Център за изкуства Сорос" 
- UNAIDS; 
- Държавна агенция за младежта и спорта; 
- Британско министерство за международно развитие; 
- Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа; 
- Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права"; 
- Институт за регионално и международно изследванe; 
- Международния център за малцинствата и културните взаимодействия; 
- CRS - Католически служби за помощ, България. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


