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І. Представяне на организацията
Фонд

за

превенция

на

престъпността

-

ИГА

е независима
професионална организация, която инициира гражданската активност и
работи за намаляване на престъпността и социалното изключване. Създадена е
през 1998 година в Пазарджик като организация с нестопанска цел.
Организацията преследва следните цели:
- да намалява рецидивизма и престъпността у нас посредством активна
реинтеграция на правонарушителите в обществото;
- да предотвратява попадането на децата и младите хора в конфликт със
закона и в социална изолация чрез първична превенция и активно ангажиране
с онези, които са в риск;
- да подпомага жертвите на престъпления, включително насилие и трафик, в
процеса по преодоляване на травмите и елиминиране на риска от повторна
виктимизация;
- да работи с различните социални структури – семейства, групи, общности и
мрежи, за изграждане на потенциал за овладяване и решаване на конфликти и
по-добра социална интеграция;
- да гради устойчиви и ефективни партньорства с релевантните институции и
организации, да повишава техния капацитет и да работи за подобряване на
политиките и практиките;
- да развива собствения си капацитет, експертния, техническия и финансовия
потенциал, като по този начин съхрани и развие имиджа си на сериозен и
надежден партньор на местно, национално и международно ниво.
Фонд - ИГА има натрупан значителен опит в адаптирането на международни
модели на регионално и национално ниво, в изграждането на местни,
национални и международни партньорства и в работата с институции.
Експертният капацитет на Фонда се олицетворява чрез редица награди като:
-Международната награда “Пробация 2004” в категорията «Организация
Пионер», връчена лично от Нейно Кралско Височество принцеса Ана на
29.01.2004 година в Лондон;
-Първа награда в областта на свободата на информация в конкурс,
организиран от «Програма Достъп до информация» през 2004 година;
-Награда от Столична община "за осъществяване на ефективен модел за
междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски
проекти в партньорство със Столична
община" през 2007 г.;
-Годишната международна „Награда
за
европейска
превенция
на
престъпността 2010” на Европейската
мрежа
за
превенция
на
престъпността”
(EUCPN)
за
изграждане на първия специализиран
център за социална рехабилитация и
интеграция на деца с асоциално
поведение в Пловдив през 2010 г.;
-Голямата награда за 2016 г. на
Национален алианс за социална
отговорност
представител
за
България на EASPD - „за цялостен
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принос в социалното развитие на България”, в категорията „Неправителствени
организации“.
Фонд - ИГА участва активно в национални и европейски мрежи:
- Член е на Европейската организация по пробация (CEP) от 2006 година;
- Програмния директор на организацията Димитър Русинов е член на Борда на
CEP за два последователни мандата: 2007-2010 и 2010-2013 година;
- От края на 2009 година Фонд - ИГА е член на Държавно-обществената
консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността;
- От 2009 година организацията е член на Алианс за защита от домашно
насилие /АЗДН/;
- От 2012 година организацията е член на Националната мрежа за децата;
- От 2013 година - на Националния алианс за социална отговорност.
Организацията е изградила устойчив модел за партньорство с местни и и
регионални институции. Този модел е изграждан в продължение на 17 години
чрез различни проекти и инициативи: изграждане на коалиции; публичночастни партньорства; разработване на стратегии на регионално и национално
ниво.
(Повече информация на сайта на Фонд - ИГА – www.iga-bg.org )

Регистрации, лицензии и удостоверения
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.);
- Кризисен център за деца, пострадали от насилие или жертва на трафик;
Лиценз №0947/28.05.2015 г., Удостоверение № 6316/10.07.2015 г.
- Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора,
Удостоверение №63-02/17.09.2009 г.
- Наблюдавано жилище; Удостоверение №63-07/16.02.2010 г.
- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от рискови групи,
Лиценз №0473/преиздаден на 14.11.2012 г., Удостоверение № 6308/16.02.2010 г.
- Кризисен център за възрастни хора № 63-06/17.09.2009 г.
- Център за
настаняване от семеен тип, Лиценз № 0698/21.02.2012 г.,
Удостоверение № 63-11/29.02.2012 г.
- Център за обществена подкрепd, Лиценз №0947/28.05.2015, Удостоверение
№63-17/10.07.2015 г.
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Лиценз №
111305/17.11.2016 г.
- Удостоверение №000063-018/22.11.2016 г.
- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически
увреждания, Удостоверение № 00063-0019/22.11.2016 г.
- Център за социални рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи,
Лиценз №0473/19.11.2009-преиздаден на 28.10.2015 г.
- Удостоверение № 63-08/16.02.2010, преиздадено на 16.11.2015 г.

Управителен

съвет

 Димитър Русинов - Председател на УС, магистър по педагогика;
Членове:
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Мариана Бойрикова - филолог, координатор проекти, издателска дейност;
Николай Вълков – магистър по икономика, финансист на организацията;
Андрей Момчилов – юрист, мениджър международни проекти;
Валентина Гешева –бакалавър по социални дейности, координатор социални
услуги;

Оперативен

екип

През 2016 г. в организацията са работили 50 души по трудови договори
(социални работници, икономисти, педагози, психолози, юрист, координатори
на проекти, управители на социални услуги и др.), разпределени в двата
основни офиса на ИГА в Пазарджик и в 5-те социални услуги, с офиси в
Пазарджик, Пловдив и Пещера.
През изминалата година по граждански договори са наемани около 40 души, в
това число: социални работници, психолози, педагози, юристи, социолози,
преводачи; консултанти и експерти на национално ниво; експерти от страни в
Европейския съюз; 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 и др.

Капацитет
Офисът на организацията е разположен в триетажна къща, предоставена за
ползване от Община Пазарджик за 10 години (през 2013 г. договорът е
подновен за нови 10 години). Освен с него ИГА разполага със собствен офис в
Пазарджик – 105 м2 и собствен самостоятелен етаж от сграда (500 м2) Кризисен център за лица и деца, жертви на насилие в град Пещера.
Оперативната дейност на Фонд - ИГА е много добре технически оборудвана: 55
компютъра (в това число 12 лаптопа), 4 копирни машини, 10 принтера, 4
скенера, 5 мултимедийни прожектора, високоскоростен 24-часов интернет във
всички офиси, факс, телефони. Организацията разполага и с два леки
автомобила.
Фонд - ИГА е реализирал повече от 200 проекта, в рамките на които са
пилотирани различни модели и програми. Средногодишно екипът реализира
около 10 проекта на обща стойност около 1 млн. лв. Организацията е
разработила своя система за работа по проекти, която позволява да се
обработва цялата документация, съгласно изискванията и съществуващите
нормативни документи.
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ІІ. Обзор на постигнатото през годината
През 2015 година Фонд - ИГА продължи да изпълнява своята мисия за
превенция на престъпността и иницииране на гражданската активност в
регионален, национален и международен аспект.
Вече традиционно организацията работи в следните основни направления:
- Предоставяне на социални услуги в няколко общини в България;
- Предоставяне на здравни услуги на територията на област Пазарджик;
- Реализация на проекти, свързани с основната мисия и цели
организацията.

на

Предоставянета на социални услуги се извършва по договори с общините
Пловдив, Пазарджик и Пещера. В Пловдив ИГА предоставя 3 социални услуги,
в Пазарджик и Пещера - по една. Четири от услугите са създадени по проекти
на Фонд - ИГА и впоследствие, след тяхното включване в общинските и
областните стратегии за развитие на социални услуги, са преотдадени на
организацията за изпълнение, след явяване на публично оповестени конкурси.
През 2016 г. във всички центрове, управлявани от организацията, са
предоставени услуги на общо 382 потребители.
Политиката на Фонд - ИГА е да изгражда и управлява при възможност
социални услуги, които подпомагат мисията на организацията и позволяват
създаването на нови и иновативни модели и практики. Освен това
организацията се стреми отделните услуги да са интгерирани помежду си и да
могат да бъдат подпомагани допълнително от нейни проекти и инициативи.
Една от услугите (Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от
рискови групи) е разкрита от Община Пловдив като иновативна услуга за
работа с деца в конфликт със закона и се развива като пилотен за страната
модел в тази област. Организацията управлява Центъра от 24.04.2009 г. С
всяка измината година се увеличава динамиката на психологическата работа и
мобилната работа на терен. В услугата се внедряват ежегодно най-съвременни
модели и инструменти за работа, като инструмента за оценка на риска от
повторно извършване на правонарушение (СИОР – адаптиран от ИГА от
английската версия на инструмента ASSET), разработен от организацията
скрийнинг инструмент за оценка на проблемно поведение в училище, програми
за групова и индивидуална работа със специфични извършители на
правонарушения. През годината в Центъра беше внедрен модел за работа със
сексуални правонарушители. С оглед очертаващите се през последните години
процеси на реформи в системите за детско правосъдие на страната, Центърът
започва да играе важна роля като примерен модел за работа с деца в конфликт
със закона.
Две от услугите, „Център за социална рехабилитация и интеграция за
подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и
превенция на рисково поведение” и „Наблюдавано жилище” в община
Пловдив, бяха създадени по проект на ОПРЧР 2007-2013, в периода 2009-2011
г., в рамките на програмата за преструктуриране на ДДЛРГ «Рада Киркович».
От 10 юни 2011 г. те са управлявани от ИГА като делегирана от държавата
дейност. През 2016 г. и двете услуги продължиха да се развиват изключително
динамично. В ЦСРИ активно се използва и усъвършенства мобилната работа
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на терен, бяха изградени зала и стаи за арт-ателиета, бе увеличен интензитета
на психологическата подкрепа.
Една от най-успешните услуги на организацията е Кризисен център за лица и
деца, пострадали от насилие (КЦЛДПН), която действа в община Пещера.
Услугата е създадена в рамките на проект на Фонд - ИГА по Програма ФАР, в
периода 2007-2008 година. От 23.07.2009 г. тя става държавно делегирана
дейност, възложена за управление от Общината. През 2014 г. ИГА успя да
закупи сградата, в която се помещава Центъра, като по този начин се
създадоха условия за нейната устойчивост във времето. През годините
Кризисният център беше обект на различни посещения и проверки от
държавни и неправителствени структури (ДАЗД, БХК и други), като всички
дадоха много висока оценка на организацията и възможностите на услугата.
През 2016 организацията се опита да привлече средства за ремонтни дейности
на цялата сграда, в която се помещава Кризисния център. Опитите ще
продължат и през следващата година.
Услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на правонарушители
също е иновативна за страната. Тя бе създадена след проект на Фонд - ИГА по
ОПРЧР през 2011 г., като от 1.07.2012 г. организацията управлява Центъра
като държавно делегирана дейност към Община Пазарджик. ИГА е водеща
организация в страната по отношение на рехабилитацията и реинтеграцията
на бивши затворници и нейната политика е да развива един цялостен модел за
работа с тази група. По различни проекти на ИГА са разработени програми,
модели и инструменти за работа с освободени от затвора лица. Също така в
резултат на усилията на организацията в страната се разкриха още две
подобни услуги - в общините Пловдив и Бургас, с които ИГА поддържа контакт
и си партнира успешно.
Предоставяне на здравни услуги на територията на област Пазарджик се
извършва от 2004 г., когато организацията бе избрана, след оценка на нейния
капацитет, от Министерството на здравеоопазването, в изпълнение на
Националната програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. През 2016 г.
ИГА работи по един компонента на тази програма и по един компонент на
Националната програма “Укрепване на Националната програма за
туберкулозата в България”. Общият брой на достигнати клиенти по 4-те
компонента на програмата е 613, като по-долу предоставяме по-подробна
информация.
Реализация на проекти, свързани с основната мисия и цели на
организацията.
Проектната дейност на Фонд ИГА е изключително активна и успешна през
годините. През 2016 организацията достигна до 200 проекта, които успешно са
защитени в различни конкурси в страната и чужбина. През изминалата година
проектите на ИГА могат да бъдат групирани в следните направления:
Иновативен за България модел за работа със сексуални правонарушители един проект:
В това направление ИГА работи по проекта: „RATES - Система за оценка на
риска и третиране на сексуални правонарушители”. В рамките на този проект
за първи път в България се прави опит да се разработи един интегриран модел
за работа със сексуални правонарушители. В рамките на проекта бяха
внедрени в България най-съвременните инструменти за оценка на риска при
сексуални правонарушители ACUTE, STABLE и STATIC в структурите на ГД
-
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„Изпълнение на наказанията”, както и специализирана „Програма за
корекционна работа със сексуални правонарушители”. Повече от 50 служители
от затворите и пробационните служби преминаха обучение в прилгането на
инструментите и програмата. Беше извършена специализирана оценка на
всички осъдени на лишаване от свобода деца в ПД „Бойчиновци”. В рамките
на проекта се прилага и модела „Кръгове” за доброволна работа със сексуални
правонарушители в обществото. Резултатите от проекта бяха презентирани на
22 април на конференция с международно участие в София. Реализацията на
проекта продължава и през 2017 година.
- Развитие на системата за детско правосъдие в страната - един проект;
В рамките на проект RATES бе пилотирана програма за работа с деца в
конфликт със закона. През 2015 г. пилотни сесии се проведоха във ВУИ и
структурите на Фонд - ИГА, а в ПД „Бойчиновци” се реализираха сериозни
проучвания.
-

Развитие на пробационната система и алтернативите на задържане,
повишаване капацитета на служителите в затворите и пробацията – 4ри проекта;

През изминалата година Фонд - ИГА завърши реализацията на проект
„Намаляване на броя на затворниците: усъвършенствани инструменти на
правосъдието в Европа”, в партньроство с Асоциация „Папа Джовани ХХІІІ” –
Италия. Проектът проучи опита и идентифицира добри практики на общо 8
държави от Европа в алтернативите за лишаване от свобода. През цялата
година експертите на Фонд - ИГА участваха активно в разработването на
"Ръководство за алтернативи на лишаването от свобода в Европа: обещаващи
практики и инструменти", което бе финализирано през 2016 г., преведено на
националните езици на партньорите и обществено достъпно.

Фонд - ИГА продължи реализацията на проект „Независим мониторинг върху
законодателното и институционално развитие на пробацията в България”. В
неговите рамки беше направено едно актуално проучване на пробационните
служби в България, тяхната работа с клиенти и ефекта на системата върху
сигурността в обществото. На 21 април в София беше проведена финалната
конференция
„10
години
пробация
в
България
–
развитие
и
предизвикателства”,
с
участието
на
международни
експерти.
На
конференцията беше представено проучването;
През 2016 година Фонд - ИГА завърши реализацията на 2-ва проекта,
финансирани от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15
„Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“:
„Европейски стандарти в обучението по пробация” и „Специализирани
програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с
психични проблеми“. Целта на проектите е да повиши капацитета на
служителите в затвора и пробационните служители за работа с осъдени лица от
различни категории. В периода май-юли бяха проведени 7 обучения с общо 120
служители.
-

Изследователски подход в подкрепа на икономически ефективни
стратегии, насърчаващи достъпа и повишеното участие в ранното
образование на децата.
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Проект „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2014-2015 г.“ е изследователски проект,
изпълняван от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата
на Фондация „Америка за България“, в сътрудничество със Световната банка и
Институт „Отворено общество”, България. Основната му цел е да подобри
обхвата и посещаемостта в детски градини на 6000 деца от уязвими общности
в 240 населени места в България. ИГА изпълнява проекта в девет населени
места в област Пазарджик и област Пловдив. Работата на организацията по
този проект бе изключително активна, защото организацията бе избрана да
реализира проекта и за периода 2016 – 2017 година;
- Граждански мониторинг на институциите – един проект.
През изминалите 17 години организацията има натрупан богат опит в това
направление. В рамките на този проект организацията е партньор на
асоциация „Прозрачност без граници”. Реализира се мониторинг (тригодишен)
на дейността на институциите и секторите на местно ниво в съответствие с
методологията за наблюдение и оценка на Местната система за почтеност,
разработена от Асоциация „Прозрачност без граници”. През 2016 година бе
събрана и обобщена информация за следните институции и сектори, включени
в Местната система за почтеност: Общински съвет; Общинска администрация;
Кмет, Гражданско общество; Медии; Политически партии; Бизнес.
Партньорство с общини при реализацията на социални услуги за
възрастни хора и лица с увреждания – 2 проекта.
Организацията разработи 3-ри проекта като партньор с общините Пазарджик,
Сливен и Родопи по схемата „Независим живот”. В рамките на тези проекти
бяха обучени социални асистенти, екипите на 3-те социални услуги,
периодично се провеждаха супервизии и консултации. Проектите ще
продължат и през 2017 година.
-

-

Задържане на деца от ромски произход в училище и реинтегриране на
отпаднали ученици – 2 проекта.

През 2016 година организацията стартира проект „Училище за амбиции-2” по
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. По този
начин беше надградено постигнатото по първия проект със същото име в
предишния програмен период. През годината бяха реализиране подготвителни
дейности, бяха обучени и назначени медиатори за работа с децата и техните
родители, беше проведена пресконференция за стартиране на проекта.

Традиционно в годишния отчет отбелязваме по-важните успехи на
организацията от нейното създаване в различните области:
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);
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o

Представени
2-ва
Независими
доклади
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 затвора 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 Открит първият в страната Център за социална рехабилитация и
интеграция на 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
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 13 обществени
посредници в цялата страна;
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o
o

Създаден първият Областен обществен съвет срещу корупцията; Приети
20 корупционни сигнала;
Реализиран мониторинг на местни институции по модела на
„Прозрачност без граници”.

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;
Димитър Русинов – Председател на УС
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ІІI. Предоставяне на социални услуги
Предоставянета на социални услуги се извършва по договори с общините
Пловдив, Пазарджик и Пещера. В Пловдив ИГА предоставя 3 социални услуги,
в Пазарджик и Пещера - по една. Четири от услугите са създадени по проекти
на организацията и впоследствие, след тяхното включване в общинските и
областните стратегии за развитие на социални услуги, са преотдадени на
организацията за изпълнение, след явяване на публично оповестени конкурси.
През 2016 г. във всички центрове, управлявани от организацията, са
предоставени услуги на общо 382 потребители, в т..ч: ЦСРИДРГ – 164; ЦСРИ за
подкрепа на деца – 158; Кризисен център – 19; ЦСРИ за правонарушители – 35;
Наблюдавано жилище – 6.
Политиката на Фонд - ИГА е да изгражда и управлява социални услуги, които
подпомагат мисията на организацията и позволяват създаването на
иновативни модели и практики. Организацията се стреми отделните услуги да
са интгерирани помежду си и да могат да бъдат подпомагани допълнително от
нейни проекти и инициативи.

1. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от
рискови групи (ЦСРИДРГ) е разкрит от Община Пловдив като иновативна
услуга за работа с деца в конфликт със закона и се развива като пилотен за
страната модел в тази област. Организацията управлява Центъра от месец
април 2009 г.
През 2016 г. екипът на Центъра
за социална рехабилитация и
интеграция на деца от рискови
групи е работил общо с 164
потребители. От тях 57 насочени
към ЦСРИДРГ през 2015 г.,
предоставянето на социалните
услуги индивидуално и групово
продължава и през 2016 г. През
2016 г. към
ЦСРИДРГ са
насочени 107 случая, с които се
работи индивидуално и при
необходимост се включват в
групови програми.

12

ВИД УСЛУГИ

Брой сесии

1. Социално педагогически консултации
680
2. Срещи с институции
501
3. Информиране и консултиране
789
4. Домашни посещения - работа с подкрепящи мрежи
103
5. Психологическо консултиране
120
6.Фамилно консултиране
29
7. Здравни консултации
32
8. Правни консултации
6
9. Програма ”Моите нови умения”
13
10. Програма ”Полицейска детска академия”
13
11. Програма ”Театър”
24
12. Програма ”А сега накъде”
3
13. Пролетна програма
4
14. Лятна програма
25
15 Програма „Превенция на сексуална експлоатация над 9
деца“
15. Излизания сред природата
8
16.Арт ателие
24
През изминалата година екипът на ЦСРИДРГ успя да изпълни по-голямата част
от дейностите, включени в Плана за развитие на услугата за 2016 г.
Разработените нови социални услуги и стартиралите курсове в ЦСРИДРГ,
допринесоха за обогатяването на набора от предоставяните от екипа услуги.
Разшириха се и се затвърдиха партньорските взаимоотношения, които
поддържа ЦСРИДРГ.
Увеличи се броят на децата, ползващи социалната услуга ЦСРИДРГ, насочени
от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”. Като
постоянна тенденция се утвърди работата на Центъра над капацитета от 50
потребители. Утвърдиха се като модели за групова работа, с цел превенция на
асоциалното поведение, Пролетната и Лятната програма.

2. Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа
на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и
превенция
на
рисково
поведение”
и
„Наблюдавано
жилище” в община Пловдив бяха
създадени по проект на ОПРЧР
2007-2013, в периода 2009-2011 г.,
в рамките на програмата за
преструктуриране на ДДЛРГ «Рада
Киркович». От 10 юни 2011 г. те са
управлявани
от
ИГА
като
делегирана от държавата дейност.
През 2016г. услугата ЦСРИ са
ползвали
158
потребители.
Интересът към ЦСРИ се увеличава и
нараства
пропорционална
през
последните 2 години – увеличен е почти три пъти при съпоставка с 2012 г.,
когато услугата са ползвали 46 потребители.
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Количествено измерение – брой сесии по направления на дейността през 2016 г.

Количествено
Сесии по направление на дейността през 2016. представяне/бр.
сесии по мес. отчет
в обобщен вариант
за 2016.
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
Оценка на потребностите на дете
Супервизирани срещи деца настанени в ПС / родители

78
1202
869
559
662
170
50
590
108
115
194
313
6
246
98
4

След проведения
анализ от екипа на услугата и предвид успешно
реализираната работа (индивидуална и групова с клиенти) през 2015 г. по
всички направления на дейността на ЦСРИ се извеждат следните обективни
факти:
- Услугата през 2016 г. е била ползвана от 159 потребители, през 2015 г. е била
ползвана от 158 потребители, и 124 през 2013 г.
- Интересът към услугата непрекъснато се увеличава;
- ЦСРИ, Пловдив е ЧЛЕН на НАСО.
През 2016 г. екипът на ЦСРИ успя да развие и утвърди в града разкритата като
държавно делегирана дейност социална услуга и да изпълни дейностите,
включени в актуализираната програма за нейното развитие. Работата на
специалистите продължава в насока усъвършенстване на организацията по
предоставяне на социалната услуга; конкурентноспособност с цел успешно и
професионално посрещане на всички предизвикателства в социалната сфера.

3. Наблюдавано жилище
През 2016 г. услугата Наблюдавано жилище
са ползвали 6 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,
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имащи отношение по случая и др. Провеждани са програмите: «Здравно обучение» на
потребителите в Наблюдаваното жилище; «Личен бюджет и финанси»; «Среща с
работодател».
Младежите са преминали и 6-дневна програма «Мотивация към заетост»
През 2016 г. са проведени следните консултации:
Сесии по направление на дейността/
Количествено
представяне/бр.
консултиране
сесии по месечна статистика през
2016 г.
2016 г.
Първоначална специализирана оценка на случая
2
Изработване на индивидуален план за услуги –
13
преразглеждане
Работа с партньори и подкрепящи мрежи, с
70
оглед достъп до обществени ресурси на клиента
Директна работа с клиент
341
Фамилна работа – сесии с родители
12
Информиране и консултиране
264
Посредничество и застъпничество
57
Превенция на отпадане от училище
11
Превенция на рисково поведение – стимулиране,
217
мотивация за промяна
Психологическо консултиране
18
Здравно консултиране
25
Образователно консултиране
22
Анализът на ситуацията в Пловдив показва
следните обективни факти,
обосноваващи наличието на СУ-НЖ:
-Вече има настанени младежи от общността без възможност за семейна
подкрепа и без необходимите умения за водене на самостоятелен и независим
начин на живот. Работата по тяхната социална интеграция продължава.
-Към настоящия момент социалната услуга Наблюдавано жилище работи в
отлично партньорство с институциите и организации на територията на
Община Пловдив. Наблюдавано жилище следва всички принципи и ценности,
гарантиращи най-добрия интерес на потребителите на социалната услуга.
-През 2016 г. екипът успя да развие социалната услуга и да изпълни
дейностите, включени в актуализираната програма за нейното развитие.
Работата на специалистите продължава в насока усъвършенстване на
организацията по предоставяне на социалната услуга; конкурентноспособност
с цел успешно и професионално посрещане на всички предизвикателства в
социалната сфера.

4. Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие
(КЦЛДПН) - Пещера. Услугата е създадена в
рамките на проект на Фонд – ИГА. От
23.07.2009 г. тя е държавно делегирана
дейност,
възложена
за
управление от
Общината. През 2014 г. ИГА закупи сградата,
в която се помещава Центъра, като по този
начин се създадоха условия за нейната
устойчивост във времето.
През 2016 г. екипът на Кризисния център е
работил с 19 клиента (15 деца и 4 лица). От
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непълнолетните потребители 11 са реинтегрирани в семейна среда, 1 започва
самостоятелен живот след напускането на КЦ, поради навършване на
пълнолетие, а 2-ма потребители са настанени в Център за настаняване от
семеен тип.
За всички напуснали подслона са изготвени заключителни
социални доклади към Дирекция „Социално подпомагане” - Пещера.
 Проведени са 194 социални консултации с настанени в подслона на
Кризисния център деца и лица;
 Проведени са 181 психологически консултации с настанени в Кризисния
център лица и деца;
В рамките на тази дейност през 2016 г. са реализирани и специализирани
групови програми: „Спри и помисли” - групова когнитивно-поведенческа
програма от отворен тип; Програма „Семейно консултиране”; Възстановяваща
програма за деца, преживели насилие; Клубове „Моята цветна градина” и
„Танцувай с мен”; Месечна групова програма „Мини училище”.
Извършени са 60 здравни консултации от лекаря на Кризисния център на теми
превенция
на
ХИВ/СПИН;
Полово
предавани
болести;
Алкохолни
интоксикации; Вредата от тютюнопушенето и др.
Извършени са 24 прегледа на децата и лицата, настанени в Кризисния център.
На настанените се извършва кризисна интервенция - индивидуално и групово.
Екипът е обучен да прилага психологичен дебрифинг - метод за овладяване на
групово преживяна травма и избягване на риска от хронифициране на
стресовите симптоми.

ВИД УСЛУГИ
1. Социално педагогически консултации
2. Психологически консултаций
3. Групова програма „Спри и помисли“
4. Групова програма „Семейно консултиране“
5. Възстановяваща програма „Арт терапия“
6. Клуб „Моята цветна градина“
7. Клуб „Танцувай с мен“
8. Програма „Мини училище“
9. Здравни консултации от лекаря
10. Прегледи от лекаря

Брой сесии
194
181
42
6
362
12
12
362
60
24

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.
През изминалата година екипът на КЦЛДПН е преминал няколко обучения.
Повишиха се
уменията на специалистите да работят в екип и да
взаимодействат с други институции и организации. Осъществява се
ежемесечна супервизия, промотира се услугата. Разшириха се и се затвърдиха
партньорските взаимоотношения, които поддържа КЦЛДПН.

5. Център за социална рехабилитация и интеграция на
правонарушители е иновативна за страната, създадена по проект на Фонд ИГА през 2011 г., От 1.07.2012 г. организацията управлява Центъра като
държавно делегирана дейност към Община Пазарджик. Екипът на услугата се
състои от управител, 2-ма социални работници, психолог, трудотерапевт и
счетоводител/хигиенист. ЦСРИ за правонарушители е с капацитет 20 души.
През 2016 г. са обслужени 35 лица. Проведени са 4 групови програми:
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-Моите нови умения“- когнитивно-поведенческа програма: 2 програми с общо
12 участника; -Първа помощ при свръх-доза: 1 програма с 8 участника; -Аз
търся на работа: 1 програма с 6 участника;
Други резултати:
-7 лица са започнали работа сезонна или постоянна;
-8 са получили съдействие за
социални помощи;
-2 лица са получили съдействие за
жилище;
-7 лица са включени в лечебни
програми;
-5 лица са получили съдействие за
изваждане на настоящ адрес;
-6 лица са получили съдействие за
смяна на документ за самоличност;
-10 лица са получили съдействие за
служебни бележки от различни институции;
-35 лица са получили многократно помощи – дрехи, хранителни продукти;
- 2 лица са получили съдействие за продължаване на образованието;
-2 лица са включени в курсове за професионална квалификация;
-18 лица са получили съдействие за разрешаване на здравен проблем.
Фонд - ИГА е водеща организация в страната по отношение на
рехабилитацията и реинтеграцията на бивши затворници и нейната политика е
да развива един цялостен модел за работа с тази група. По различни проекти
на ИГА са разработени програми, модели и инструменти за работа с освободени
от затвора лица. В резултат на усилията на организацията в страната се
разкриха още две подобни услуги - в общините Пловдив и Бургас.

ІІ. Предоставяне на здравни услуги
Извършва се от Фонд – ИГА на територията на Пазарджишка област от 2004 г.,
когато организацията бе избрана от Министерство на здравеопазването след
оценка на нейния капацитет. Предоставянето им е част от Националната
програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. През 2016 г. ИГА работи по 1
компонент на тази програма и 1 компонент на Националната програма
“Укрепване на Националната програма за туберкулозата в България”.
- Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ - Компонент 4
„Намаляване на уязвимостта към ХИВ на ИУН чрез увеличаване на обхвата на
целевата група с пълен пакет превантивни интервенции“.
Екип:1 координатор; 5 аутрич-сътрудника; 2 мед. Лаборанта.
Резултати:
-достигнати - 350 лица ИУН;
-получили изследване и консултиране за ХИВ -180 лица;
-получили изследване и консултиране за СПИ – 60 лица;
-получили услугата „Водене на случай“ -17 лица от целевата група;
-насочени към разрешаване на здравен проблем -145 лица;
-насочени към лечение на наркотичната зависимост - 37 лица.
- Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма
по туберкулоза‘‘ - Компонент 5 - ромска общност
Екип: 1 координатор; 2-ма аутрич-сътрудници; 3 медицински сестри.
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Резултати:
-достигнати - 263 лица;
-насочени и мотивирани за изследване на туберкулоза – 68 лица;
-съдействие за продължаване на лечението след стационара -7 лица.
-организиране на кампания с цел превенция на туберкулозата -1.

V. Реализирани проекти
През 2016 година Фонд - ИГА продължи дейността си по разработване,
управление и успешно изпълнение на проекти, които подпомагат постигането
на мисията и целите на организацията.

1. ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016 г.
Проект RATES - Risk Assessment, Treatment and Evaluation System
(Система за оценка на риска и третиране на сексуални
правонарушители)
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА
Източник на финансиране: Фондация „ОУК”
Партньор: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”
Министерство на правосъдието;
Продължителност на проекта: 1.09.2012 – 31.03.2017 г.
Резултати:

към

Разработен интегриран модел за работа със сексуални правонарушители. В
рамките на проекта бяха внедрени в България най-съвременните инструменти
за оценка на риска при сексуални правонарушители ACUTE, STABLE и STATIC
в структурите на ГД „Изпълнение на наказанията”, както и специализирана
„Програма за корекционна работа със сексуални правонарушители”. Повече от
50 служители от затворите и пробационните служби преминаха обучение в
прилгането на инструментите и програмата. Беше извършена специализирана
оценка на всички осъдени на лишаване от свобода деца в ПД „Бойчиновци”. В
рамките на проекта се прилага и модела „Кръгове” за доброволна работа със
сексуални правонарушители в обществото. Резултатите от проекта бяха
презентирани на 22 април на конференция с международно участие в София.
Реализацията на проекта продължава и през 2017 година.

Проект „Независим мониторинг върху законодателното
институционално развитие на пробацията в България”

и

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА
Източник на финансиране: Програма за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20092014

Продължителност на проекта: 1.11.2014 - 30.04.2016 г.
Резултати: Проведени 2 работни срещи на работната група по проекта;
Организирана и проведена Финална конференция по проекта на тема: „10
години пробация в България – развитие и предизвикателства“. Участници: 59
представители на различни институции от България и Европа, между които:
Стивън Питс – бивш шеф на отдела за международни проекти на британското
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Министерство на правосъдието, резидентен туининг съветник по проект
„Изграждане на пробационна служба в България” (2005-2007); Рандел Бароус –
експерт на британското Министерство на правосъдието, резидентен туининг
съветник по проект „Укрепване капацитета на пробационната служба в
България” (2007-2009); Лео Тигес - бивш генерален секретар на Европейската
организация по пробация; Елизабет Хейс - експерт по интервенции за
сексуални правонарушители към правосъдните служби на Англия и Шотландия,
експерт към Европейската организация по пробация; Кристофър Уилсън експерт и обучител по Проект „Кръгове за подкрепа и отговорност”,
Великобритания; Анварс Завацкис - експерт и лицензиран обучител по
специализирани оценки на сексуални правонарушители, Латвия; Санита
Якусева и Аинис Юкс - експерти и обучители по работа със сексуални
правонарушители, Латвия., както и представители на Фонд – ИГА,
Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи,
преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, представители на
неправителствени организации и др.
Изготвена бе заключителната публикация по проекта, която съдържа докладът
от проведения мониторинг, информация от дейностите по проекта, както и
препоръките на работната група по проекта за законодателни и
институционални промени, свързани с развитието на пробацията в България.
Цялата публикация е разработена на български и английски език.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА
Източник на финансиране: Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по
Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за
задържане“
Продължителност на проекта: 2.04.2015 - 30.04.2016 г.
Резултати: Проведен семинар със заинтересовани страни; Обучение на
обучители
с
10
служители
на
пробационните служби; Проведени
три
обучения:
Обучение
на
пробационни
служители
за
повишаване
на
професионалните
компетенции за 20 пробационни
служители;
Две
продължаващи
обучения с обучени 40 пробационни
служители; Разработена Методика на
оценката и Матрица за качеството на
разработените
учебни
програми;
Оформени окончателните варианти
на Ръководство за обучители и Наръчник за обучаеми; Проведени поредица от
индивидуални супервизии, с цел подпомогане на обучителите; Издаден
Наръчник за обучаеми; Проведена Заключителна конференция с 50 участника.
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Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода
с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА
Източник на финансиране: Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по
Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за
задържане“
Продължителност на проекта: 2.04.2015 - 30.04.2016 г.
Партньор: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резултати:
Разработени Критерии за подбор на обучители по проекта; Проведена
процедура за подбора на 10
обучители
служители
на
затворите; Проведено обучение на
обучители;
Проведени
две
обучения: на служители в местата
за лишаване от свобода по
специализираната програма за
ресоциализация на лишени от
свобода с ниско интелектуално
ниво (20 служители от всички
затвори в страната); и обучение на
служители в местата за лишаване
от свобода по специализираната
програма за ресоциализация на
лишени от свобода с психични
проблеми
(20
служители
на
затворите в страната); Изготвена оценка на ефективността на разработените
учебни програми; Разработена Матрица за оценка качеството на създадените
учебни програми; Оформен окончателният вариант на учебните програми,
както и на Наръчника за прилагане на специализираните програми и изготвен
доклад от дейността им; Проведени два вида супервизии – супервизия на
обучените обучители - 53 на брой; и супервизия на обучените служители, които
ще прилагат специализираните програми - 57 на брой; Разработена Методики
за провеждане на индивидуална супервизия, както и график за провеждането
на срещите; Проведен семинар със заинтересовани страни; Заключителната
конференция по проекта; Изготвен, отпечатан и разпространен Наръчник за
прилагането на специализираните програми.

Проект “Reducing prison population: advanced tools of justice in
Europe” („Намаляване на броя на затворниците: усъвършенствани
инструменти на правосъдието в Европа”)
Водеща организация: Асоциация „Папа Джовани ХХІІІ” - Италия/
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Източник на финансиране: Европейска комисия/Дирекция «Правосъдие»,
Договор JUST/2013/JPEN/AG/4489/
Партньори: Фонд за превенция на престъпността – ИГА; Sabiedriskas politikas
centrs PROVIDUS - Латвия; University of Dundee – Англия; Dipartimento di
Sociologia e Diritto dell’Economia-Centro Interdisciplinare di Recerca sulla
Vittimologia e sulla Sicurezza (SDE-C.I.R.Vi.S) (Universita di Bologna) – Италия;
Synergia S.r.l. – Италия; Asociata “Generatie Tanara” (Unga_Liv) - Румъния;

20

Societe internacionale de criminologie (SIC) – Франция; Hochschule fur offentiche
Verwaltung Bremen - Германия
Продължителност на проекта: 1.05.2014 г. – 30.04.2016 г.
Резултати: Проектът има за цел да проучи и идентифицира добри практики на
общо 8 държави от Европа в алтернативите за лишаване от свобода. Той
включва: Проучване в 8-те страни, участващи в проекта, което да завърши с
национални доклади, сдържащи основните законови рамки на алтернативите
на задържане; Провеждане на дълбочинни интервюта сред служители на
институции, законодатели и други, имащи отношение по темата, с цел
идентифициране на добри практики в алтернативите за лишаване от свобода;
Изготвяне на финален продукт от експертите чрез обединяване на
информацията в наръчник с добри практики по темата на различните езици и
публикуване на наръчника в интернет; Представяне на наръчника на
национален семинар във всяка една от държавите, участващи в проекта.
През 2016 г. беше разработено "Ръководство за Алтернативи на лишаването от
свобода в Европа: обещаващи практики и инструменти", преведено на
националните езици на партньорите, което го прави обществено достъпно.

2. ПРОЕКТИ В РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2016 г.
Проект „Готови за училище - 2016-2017 г.“
Водеща организация: Фондация
„Тръст за социална алтернатива“
(ТСА)
Източник
на
финансиране:
Фондация „Тръст за социална
алтернатива“ (ТСА), с подкрепата
на
Фондация
„Америка
за
България“, в сътрудничество със
Световната банка.
Партньори: Фонд за превенция на
престъпността – ИГА е партньор по
проекта, съвместно със други 22
НПО за изпълнение на дейностите
на местно ниво.
Продължителност на проекта: 1 септември 2016 - 30 май 2017 година.
Резултати: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на
фондация „Америка за България“ и в партньорство с 16 неправителствени
организации (НПО) осъществява проект „Готови за училище“ за трета поредна
година през учебната 2016-2017 г.
През учебната 2016-2017 г. Фонд - ИГА е отчетна организация за 31 детски
градини на територията на цялата страна, с обхванати 230 деца, и
мониторираща организация за 5 детски градини от Област Пазарджик. В
рамките на проекта се покриват такси за посещение в детска градина на деца
от уязвими общности на възраст от 4 до 6 г. Проектът е представен пред
кметове, директори на детски градини и учители от районите на детските
градини, с които работи ИГА. С директорите е проведено обучение. Отчетени са
положителни резултати, увеличена е значително посещаемостта да децата, на
които са заплащани таксите.
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Проект „Срещу невидимото насилие”
Водеща организация: Фонд за
превенция на престъпността - ИГА
Източник
на
финансиране:
Министерство на правосъдието
Продължителност на проекта:
13.02.2015 – 13.02.2017 г.
Цели на проекта: Осигуряване
на
навременна
и
адекватна
подкрепа на пострадалите от
домашно насилие; Осигуряване на
защита,
възстановяване
и
реинтерграция на пострадалите от
домашно насилие и услуги за
работа
с
извършителите
на
домашно насилие; Намаляване проявите на домашно насилие и негативните
последствия върху жертвите и обществото.

Постигнати резултати:
- Създадено Бюро за консултиране, насочване и подкрепа за жертви на
домашно насилие за осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция
на пострадалите от домашно насилие: Проведени 18 психологически
консултации и 22 юридически консултации; Проведена медиация с 8 семейни
двойки. През 2016 г. през Бюрото са преминали 41 лица, пострадили от
насилие, както и 8 извършители, преминали през оценка на риска.
- Приложена специализирана Психо-социална програма за социална
рехабилитация на извършителите на домашно насилие, през която са
преминали осем извършители на насилие. Водещ на Програмата е приложен
специалист - експерт на ИГА, участвал в създаването й, и със съответния опит
в прилагането й.
- Проведена Кръгла маса за финализиране на проекта, с участието на 28 души
от релевантните институции и организации.

Проект „Училище за амбиции - 2”
Източник на финансиране:
Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен
растеж“, съфинансирана от
Европейския
съюз,
чрез
Европейските структурни и
инвестиционни фондове
Период
на
изпълнение:
24.08.2016 - 24.12.2018 г.
Водеща организация: Фонд за
превенция на престъпността –
ИГА
Партньори:
- 67-мо Основно училище „Васил Друмев“; Район „Възраждане“ – София;
Столична община
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Резултати:
- Създаден проектен съвет с участието на всички партньори; Реализирано
проучването за нуждите на проекта; Проведена процедура за подбор на
медиатори. Назначени 12 медиатори – 8 от тях за ученици с риск от отпадане
от училище, а 4 – за отпаднали ученици; Разработен Модел на процеса по
идентифициране на отпаднали ученици; Проведено обучение на 4-ма
медиатори,
които
ще
работят
с
отпаднали
ученици;
Проведена
пресконференция за началото на проекта с 30 участника; Отпечатани плакати
и дипляни.

Проект „Оценка на антикорупционната среда на местно ниво”
Водеща организация: Сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници”
Партньор: Фонд за превенция на престъпността - ИГА
Източник на финансиране: Финансиран в рамките на Програмата за
подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г.
Резултати: Проектът представлява мониторинг (тригодишен) на дейността на
институциите и секторите на местно ниво в съответствие с методологията за
наблюдение и оценка на Местната система за почтеност, разработена от
Асоциация „Прозрачност без граници”. През 2016 година бе събрана и обобщена
информация за следните институции и сектори, включени в Местната система за
почтеност: Общински съвет; Общинска администрация; Кмет, Гражданско
общество; Медии; Политически партии; Бизнес. Беше извършено следното:
- Прегледани публично достъпни документи и информационни материали;
- Мониторинг на местни и регионални медии;
- Проведени анкети и интервюта с представители на
изследваните
институции;
- Пряко наблюдение дейността на институциите;
- Изработени първичен коментар-анализ и предложения за оценка;
- Попълнени 7 Контролни карти с показатели за оценка на местната система
за почтеност.

Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда“ към звено за услуги
в домашна среда към Домашен социален патронаж в община
Пазарджик“
Бенефициент: Община Пазарджик
Партньор: Фонд за превенция на
престъпността – ИГА
Период на реализация: 01.02.2016
г. - 01.11.2017 г.
Резултати: Разработени и приети
„Правила за дейността на Центъра
за почасово предоставяне на услуги
за социално включване в общността
или в домашна среда“; Проведени:
поддържащо обучение на всички 63
назначени лични асистенти; 26
индивидуални
срещи
за
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психологическа подкрепа на персонала; 8 групови консултации с персонала; 18
индивидуални консултации с персонала; 7 супервизии; Мотивационна
подкрепа за 25 представители на целевата група и техните семейства;
Психологическа подкрепа за 26 представители на целевата група и техните
семейства.

Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда“ в община Родопи,
с.Ягодово.
Бенефициент: Община Родопи
Партньор: Фонд за превенция на
престъпността – ИГА
Период на реализация: 01.02.2016
г. - 01.12.2017 г.
Резултати: Разработени и приети
„Правила за дейността на Центъра
за почасово предоставяне на услуги
за социално включване в общността
или в домашна среда“; Обучени 56
лични
асистенти
и
2-ма
представители на екипа на Центъра;
Проведени 26 индивидуални срещи
за психологическа подкрепа на
персонала; 12 групови консултации с персонала; 19 индивидуални консултации
с персонала; 9 супервизии.

Проект „Подкрепа и разширяване дейността за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник“
към Домашен социален патронаж, град Сливен“
Бенефициент: Община Сливен
Партньор: Фонд за превенция на
престъпността – ИГА
Период
на
реализация:
01.02.2016 г. - 01.12.2017 г.
Резултати: Разработени и приети
„Правила за дейността на Звеното
за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в
общността или в домашна среда“;
Обучени 112 лични асистенти и 3ма души, екип на Звеното;
Проведени
20
индивидуални
срещи за психологическа подкрепа на персонала; 7 групови консултации с
персонала; 16 индивидуални консултации с персонала; 9 супервизии;
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VI. Издания и информационни материали

Независим мониторинг върху законодателното и институционално
развитие на пробацията в България - Доклад
Съдържание: Въведение; Кабинетно проучване;
Анкетно проучване сред институциите; Проучване
сред осъдени на пробация. Анализ, проблеми и
препоръки; Приложения

Обучения за повишаване на професионалните компетенции и
продължаваща квалификация на пробационните служители.
Наръчник за участници в обученията
В рамките на проект „Европейски стандарти в
обучението по пробация” са разработени две програми
за обучение на пробационните служители: Програма
за повишаване професионалните компетенции на
пробационните
служители
и
Програма
за
продължаващо
обучение
на
пробационните
служители. С оглед осигуряване ефективност на
обученията е разработена и програма за обучение на
обучители-служители с опит от пробационните звена.
Наръчникът е предназначен за пробационни
служители, които ще преминат през обучението за
повишаване на професионалната компетентност или
през продължаващото обучение. Той съдържа
информационни и обучителни материали, необходими
за реализацията на обученията, обособени като
приложения към всяка тема.

25

Независим мониторинг върху законодателното и институционално
развитие на пробацията в България. Наръчник за обучение на
служители в местата за лишаване от свобода
Наръчникът
е
разработен
по
проект
„Специализирани програми за работа с лица с
ниско интелектуално ниво и лица с психични
проблеми“ и е резултат от реализирано проучване
на нуждите от обучение на служители от
затворите в страната. Основната цел на
предложената учебна програма е да осигури
системен, комплексен и ефективен подход към
обучението на служителите.
Наръчникът представя програмата в три части:
Част първа: Обучение на служители от местата за
лишаване от свобода като бъдещи обучители;
Част втора: Обучение на служители в местата за
лишаване
от
свобода
за
работа
по
специализирана програма за ресоциализация на
лишени от свобода с ниско интелектуално ниво;
Част трета: Обучение на служители в местата за
лишаване
от
свобода
за
работа
по
специализираната програма за ресоциализация на лишени от свобода с
психични проблеми.

Публикации в сайта на организацията: новини и резюмета на
проекти
30 - на български език; 30 – на английски език

VІI. Обществено участие и партньорства
Фонд за превенция на престъпността – ИГА членува в:
- Европейска организация по пробация (CEP);
- Национална мрежа за децата;
- Съвет по изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието;
- Асоциация на социалните предприятия в България;
- Национален алианс за социална отговорност.
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;
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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, Сливен;
Национален институт на правосъдието;
Окръжен съд – Пазарджик 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;
- 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”;
- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”;
- Норвежки финансов механизъм;
- Финансов механизъм на ЕИП;
- Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез
Министерство на здравеопазването;
- Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”;
- 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;
- УНИЦЕФ, България;
- Програма „ДАФНЕ” на Европейската комисия;
- Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на
гражданското общество;
- 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.
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