
 1 

Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
 

 
ГОДИШЕН  ДОКЛАД 

- 2 0 1 8 г. - 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Съдържание:              
І. Представяне на организацията. 
ІІ. Обзор на постигнатото през годината.  
ІII. Предоставяне на социални услуги. 
IV. Предоставяне на здравни услуги. 
V. Реализирани проекти. 
VI. Издания и информационна дейност. 
VІI. Обществено участие и партньорства.  
VІІI. Донори. 

 
 
 



 2 

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 принос в социалното 
развитие на България”, в категорията „Неправителствени организации“.  

 Награда на Националният алианс за социална отговорност (НАСО) „За цялостен 
принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и 
услуги в България” 
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Фонд ИГА участва активно в национални и европейски мрежи:  
- Член е на Европейската организация по пробация (CEP) от 2006 година.  
Председателят на организацията Димитър Русинов бе член на Борда на CEP за два 
последователни мандата: 2007-2010 и 2010-2013 година; 
- 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  
регионални институции. Този модел е изграждан в продължение на 20 години чрез 
различни проекти и инициативи: изграждане на коалиции; публично-частни 
партньорства; разработване на стратегии на регионално и национално ниво.  
 
Регистрации, лицензии и удостоверения 
1. Център за обществена подкрепа: Удостоверение АСП -00063-0022/19.10.2018;  
Лиценз ДАЗД-1346/15.10.2018. 
2. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания: Удостоверение 
АСП-00063-0021/13.06.2018; Лиценз ДАЗЦД-1284/06.06.2018 
3. Кризисен център: Удостоверение АСП-00063-0020/16.04.2018; Лиценз ДАЗД-
1251/03.04.2018. 
4. Кризисен център: Удостоверение АСП-00063-0025/24.10.2018 
5. Център за социална рехабилитация и интеграция: Удостоверение АСП-00063-
0024/24.10.2018. 
6. Център за социална рехабилитация и интеграция: Удостоверение АСП-00063-
0023/19.10.2018; Лиценз ДАЗД-1347/15.10.2018 
7. Наблюдавано жилище: Удостоверение АСП-6307/16.02.2010. 
 
Управителен     съвет  
 Димитър Русинов - Председател на УС, магистър по педагогика; 
Членове: 
 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 2018 г. в организацията са работили 67 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 4-те социални услуги, с офиси в Пазарджик, Пловдив и Пещера. 

През изминалата година по граждански договори са наемани 12 души, в това число: 
социални работници, психолози, педагози, юристи, социолози, консултанти и 
експерти на национално ниво; сътрудници на терен (аутрич), които участват в 
реализацията на дейности за превенция и контрол на туберкулозата в България и др. 

 
 
 



 4 

Капацитет  
 
Офисът на организацията е разположен в триетажна къща, предоставена за ползване от 
Община Пазарджик за 10 години. ИГА разполага и 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. 
 
Организацията е реализирала над 220 проекта, в рамките на които са пилотирани 
различни модели и програми. Средногодишно екипът изпълнява по 10 проекта.  
 
 
ІІ. Обзор на постигнатото през годината 

 
Фонд ИГА неотменно продължава да изпълнява своята мисия за превенция на 
престъпността и иницииране на гражданската активност в регионален, национален и 
международен аспект.  
 
През последните години в България се разви една не особено благоприятна за 
неправителствения сектор среда, създаваща допълнително напрежение сред 
работещите в организацията. ИГА успя да намери своите решения, да стабилизира 
своята дейност и да преодолее възникващите непрекъснато проблеми от различно 
естество. В продължение на повече от 15 години организацията успя да запази своя 
човешки ресурс от хора с богат опит и висок професионализъм в отделните си 
направления на дейност. Благодарение на това ИГА продължава да бъде сериозен 
фактор на няколко нива:  

- в област Пазарджик – като водеща неправителствена организация в различни 
направления; 

- на национално ниво в области като правосъдие и вътрешен ред, социални 
услуги, противодействие на корупцията, насилието на деца и жени; 

- на международно ниво със своя принос към развитието на пробацията, 
прилагането на алтернативни санкции и мерки, младежкото правосъдие.   

 
И през 2018 година организацията продължи да работи в традиционните си 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 на организацията – 

насочени към младежкото правосъдие, домашното насилие, ранното детско 
развитие, превенция на отпадането от училище и други.  

 
 
През 2018 година организацията продължи да развива своя капацитет за работа по 
направление ранно детско развитие. Тъй като до голяма степен това направление е 
съотносимо с основната мисия на организацията ИГА ще продължава да развива нови 
идеи и проекти. През 2018 година се реализираха два проекта, които започнаха през 
2017 година: 
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- Изследователски подход в подкрепа на икономически ефективни стратегии, насърчаващи достъпа 
и повишеното участие в ранното образование на децата -  един проект. 

До май 2018 година ИГА продължи изпълнението на проект „ГОТОВИ ЗА 
УЧИЛИЩЕ 2017-2018 г.“. Този изследователски проект се изпълнява от Фондация 
„Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на Фондация „Америка за 
България“, в сътрудничество със Световната банка и Институт „Отворено общество”, 
България. През 2018 година бяха представени първите резултати от проекта на база 
неговата реализация в цялата страна: значително увеличение на посещаемостта на 
децата, на които са заплащани таксите; повишена училищна готовност и оттам 
възможности за по-добро образование и по-добри работни места. 
- Застъпничество за ранно детско развитие  – два проекта. 
През 2018 година ИГА продължи участието си в реализацията на проект „Всички 
заедно за силно и равно начало”, финансиран от Фондация Институт "Отворено 
общество" – Будапеща с водеща организация: Сдружение „Свят без граници”. В 
проекта участват още 17 организации от цялата страна. Проектът цели да се увеличат 
средствата, заделени от националния бюджет за премахване на финансовите бариери 
пред достъпа до ранно образование. През изминалия период беше реализирано 
проучване на дейностите на МТСП в сферата на ранното детско развитие, бяха 
проучени възможностите за подобряване на достъпа до детска градина в пет общини в 
България, беше проведена застъпническа кампания за повишаване обхвата на децата в 
детските градини на община Лесичово, беше планирана за реализация през 2019 
година застъпническа кампания и в община Пещера. 
През втората половина на 2018 година ИГА стартира проект „Грам превенция е равно 
на килограм интервенция”, финансиран от „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). 
През периода организацията възложи на външен изпълнител да проведе проучване и 
изследователски дейности за набиране на информация за достъпа до здравни услуги за 
бременни ромски жени, деца от 0 до 3 г. от ромски произход и техните родители на 
територията на област Пазарджик – общините Лесичово, Брацигово, Пещера и 
Пазарджик. През 2019 година предстои на база резултатите от проучването да се 
изготви на стратегия за застъпничество за преодоляване на конкретно 
идентифицираните бариери пред достъпа на целевите групи до услуги.  
 
 
 
Организацията отделя огромно внимание на работата в училищата като важно условия 
в превенцията на бъдещо противоправно поведение и попадане в конфликт със закона. 
В продължение на повече от 5 години ИГА работи в 67-мо училище в София и 
реализира няколко проекта в това направление. През 2018 година продължи работа по: 
- Задържане на деца от ромски произход в училище и реинтегриране на отпаднали ученици  – 1 

проект. 
В рамките на проект „Училище за амбиции-2” по оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж” за 2018 година бяха обхванати от образователни 
медиатори повече от 240 ученика, 200 ученици участваха в групови/индивидуални 
програми и повишиха капацитета си за продължаване на образованието в по-горен 
клас; 100 деца подобриха уменията си по български език; 49 ученици получиха 
психологическа подкрепа и подобриха възможностите си за социализация; 
функционираха 6 клуба с повече от 114 деца; 40 отпаднали ученици участваха в 
допълнителни програми и бяха насочени към продължаване на образованието си. 
Проектът приключи в края на 2018 година, но резултатите от него послужиха като 
основа за разработване на два нови проекта по друга процедура, които организацията 
ще реализира през 2019-2020 година в общините Брацигово и Лесичово.  
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Като част от мисията си ИГА отделя внимание и на работата с ромската общност и 
нейната успешна интеграция. Дълги години този процес в България не се реализира 
успешно, но могат да се отбележат някои добри примери и практики, които да 
послужат пред бъдещи инициативи в тази област. През 2018 година организацията 
разкри свой офис в квартал „Изток“, гр. Пазарджик, където осъществява различни 
дейности от социален, образователен и здравен характер. Също така продължихме с 
проект, стартирал през 2017 година: 
- Подпомагане интеграцията на деца от ромски произход   – 1 проект. 
През 2018 година организацията продължи изпълнението на проект „Код Успех” като 
партньор на  „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на Фондация 
„Америка за България“ и Посолството на САЩ в България. В проекта бяха въвлечени 
лица от уязвими групи (основно от ромски произход) на възраст от 13 до 19 г., които 
бяха обособени в 5 групи. В групите се провеждаха обучения по английски език от 
преподаватели с помощта на помощник-учители. Проведени бяха и различни 
социални дейности и мероприятия с участниците в обученията – 193 младежи. 60 
обучаеми участваха в повече от 90 часа.  
Резултатите от този проект също помогната на екипа на ИГА в подготовката на два 
нови проекта, които ще се реализират на територията на общините Лесичово и 
Брацигово, съответно в селата Динката и Исперихово (с преобладаващо ромско 
население) през периода 2019-2020 година.  
 
ИГА продължава и своята работа по отношение реформата на младежкото правосъдие 
в България и изграждането на модерна законодателна и институционална среда за 
работа с деца в конфликт със закона.  
- Развитие на системата за детско правосъдие в страната - един проект; 
През цялата 2018 година продължи реализацията на проект „Центрове за правата на 
децата в конфликт или в контакт със закона в България“, финансиран от Фондация 
„Велукс“ с водеща организация Национална мрежа за децата в България.  В рамките на 
този проекта бяха създадени четири Центъра за права на децата, които да предоставят 
услуги за деца в конфликт и в контакт със закона, базирани в градовете: София  Русе, 
Пазарджик и Враца. През 2018 Център за права на децата в Пазарджик функционираше 
с оборудван офис, назначен екип и подготвена документация. Бяха реализирани 
различни интервенция като: водене на случай,  оценки на риска от извършване на 
последващи противообществени прояви, изготвени предсъдебни доклади; срещи с 
родители; срещи с представители на институции; семейно-групови конференции като 
част от възстановителното правосъдие. Разработеният модел може да се използва като 
успешна практика в очакваните реформи в правосъдната система, касаеща децата в 
конфликт със закона. 
Реформата в младежкото правосъдие се проточи неимоверно и все още в България 
няма релевантно на европейското законодателство в тази област. Експерт на 
организацията – Андрей Момчилов – е избран за такъв към УНИЦЕФ и работи в тази 
област през 2018 и 2019 година.  
 
 
През 2018 година ИГА продължи да работи по проблема с домашното насилия, като 
вече има натрупани над 10 проекта в тази област и дългогодишна работа на Кризисния 
център в Пещера, един от най-успешните в страната.  
- Превенция на домашното насилие  – два проект. 
В периода януари-юли 2018 година организацията реализира проект „Консултираме, 
насочваме, подкрепяме”, финансиран от Български фонд за жените, в който работи с 
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30 души, жертви на насилие, на които предостави първоначална консултация и 
насочване, психологически  и юридически консултации. Бе проведена и една 
заключителната конференция.  
В периода май-октомври 2018 година организацията реализира проект „Превантивни 
програми за домашно насилие”, в рамките на който бе изготвен анализ на ситуацията с 
домашното насилие в област Пазарджик, бе разработена и апробирана програма в 2 
училища в областта, беше проведен обучителен семинар, множество консултации: 
социални, психологически и юридически; бе приложена Специализирана програма за 5 
извършители на домашно насилие и Оценка на риска от извършването на повторно 
правонарушение; бяха проведени 3 информационни дни.  
 
 
През изминалия период ИГА участва със своя екип в разработването и реализацията 
реализацията на проекти на други общини и организации в областите трансгранично 
сътрудничество – община Лесичово и фондация „Джендър алтерантиви“.   
 
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); 

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

корупционни сигнала;  
o 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 

ІІI. Предоставяне на социални услуги 
 
Извършва се основно по договори с общините Пловдив, Пазарджик и Пещера. През 
изминалата година ИГА предоставяше 2 социални услуги в Пловдив, 1 - в Пазарджик и 
1 - в Пещера.  
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 интегрирани помежду си и да могат да бъдат подпомагани допълнително от 
нейни проекти и инициативи. 
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Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови 
групи (ЦСРИДРГ) 
 
През 2018 г. екипът на  „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 
рискови групи ” работи общо с 168  потребители. От тях  51 насочени към ЦСРИДРГ 
през 2017 г., предоставянето на социалните услуги индивидуално и групово продължава 
и през 2018 г. През 2018 г. към ЦСРИДРГ са насочени 117 случая, с които се работи 
индивидуално и при необходимост се включват в групови програми. По голямата част 
от тях са насочени за ползване на социални услуги с Направление за ползване на 
социални услуги от ОЗД - Пловдив, като има насочени от ОЗД, Родопи и ОЗД, 
Стамболийски. Към ЦСРИДРГ има и  заявки за ползване  на социални услуги от 
инспектори Детска педагогическа стая и МКБППМН. В присъда издадена от РС, 
Пловдив е насочен за изпълнение на специализирана програма за обществено 
въздействие към Центъра. За пръв път през 2016 г. към ЦСРИДРГ са насочени с 
Прокурорско постановление от РП, Казанлък за изготвяне на предсъдебен доклад и 
оценка на риска от повторно правонарушение със СИОР. Експертен мобилен екип 
изготви оценка на риска  и изпрати доклад до заявителя. Тенденцията се запази и през 
2018 г.  
През отчетния период управителят на ЦСРИДРГ взе участие в 8 мултидисциплинарни 
обсъждания във връзка с прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие 
при работа в случаи на деца, жертви на насилие, или в риск от насилие, и за 
взаимодействие при кризисна ситуация, организирани от ОЗД, Родопи. На 
обсъжданията са разгледани 8 случая, три  от които са настанени в Кризисен център, а 
при другите 5 са издадени направления за изготвяне на Специализирана оценка на 
риска от уязвимост на детето и оценка на родителския капацитет към ЦСРИДРГ. 
През 2018 г. се запази  тенденцията родители,  чиито деца имат девиантни прояви, сами 
да търсят помощ от специалистите на ЦСРИДРГ. Това показва, че услугата е добре 
позната в общността и се ползва с доверието на партньорите и специалистите. 
Вследствие на активната работа на екипа на Центъра по индивидуалните случаи, 
реално  са идентифицирани различни рискове по три случая, в резултат на което са 
променени «мерките на закрила спрямо» децата: три  са  настанени в Кризисен център. 

ВИД  УСЛУГИ Брой сесии 
1. Социално педагогически консултации 520 
2. Срещи с институции 501 
3. Информиране и консултиране 789 
4. Домашни посещения - работа с подкрепящи мрежи 86 
5. Психологическо консултиране 120 
6.Фамилно консултиране 29 
7. Здравни консултации 32 
8. Правни консултации 4 
9. Програма ”Моите нови умения” 3 
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 деца“ 6 
15. Излизания сред природата 4 
16.Арт ателие 24 
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Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие (КЦЛДПН) 
През 2018 г. екипът на  Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие e 
работил общо с 33 потребителя (21 деца и 12 лица). От непълнолетните потребители 
11 са реинтегрирани в семейна среда, 4 потребители са настанени в Център за 
настаняване от семеен тип, 1 - в КЦ. 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,  
Проведени са 235 социални консултации с настанени в подслона на Кризисния център 
деца и лица. Проведени са 224 психологически консултации с настанени в  Кризисния 
център лица и деца. 
В рамките на тази дейност през 2018 г. са реализирани и специализирани групови 
програми: 

 „Спри и помисли” - групова когнитивно-поведенческа програма от отворен тип. 
Проведени са 44 сесии; 

 Програма „Семейно консултиране”. Проведени са 2 сесии; 
 Трудотерапия - 104 сесии; 
 Клубове  „Моята цветна градина” и „Танцувай с мен” - проведени са по 12 сесии. 
 Месечна групова програма „Мини училище” - проведени са 261 сесии. 
 Поведенческа рехабилитационна програма за жени жертва на насилие - 9 сесии. 

Извършени са 51 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 28 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.  

 
Наблюдавано жилище 
През 2018 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, имащи отношение по случая и др.  
Поетапно през годината стартира провеждането на програмите: «Здравно обучение» на 
потребителите в Наблюдаваното жилище, «Личен бюджет и финанси», «Среща с работодател».  
Младежите преминаха и 6-дневна програма «Мотивация към заетост». 

 
 През 2018 г. са проведени  следните консултации: 

Сесии по направление на дейността/консултиране 
2018 г. 

Количествено представяне/бр. 
сесии по мес.статистика през 
2018 г. 

Първоначална специализирана оценка на случая 3 
Изработване на индивидуален план за услуги –
преразглеждане  

13 

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

70 

Директна работа с клиент 341 
Фамилна работа – сесии с родители 10 
Информиране и консултиране 264 
Посредничество и застъпничество 57 
Превенция на отпадане от училище 11 
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Превенция на рисково поведение – стимулиране, 
мотивация за промяна 

217 

Психологическо консултиране 18 
Здравно консултиране 25 
Образователно консултиране 22 
 
Групови програми 
През 2018 г. са провеждани ежеседмични срещи с потребителите на социалната услуга - 
основно са разпределяни  ролите и ангажиментите на пълнолетните лица в жилището, 
правилата за живеене, ремонтни дейности с участието на потребителите, хранителното меню, 
организацията на свободното време и търсене на работа и ангажираност и др. Водените групови 
беседи имат за цел да опосредстват комуникацията между настанените младежи, както и да 
спомогнат за поддържане и развитие навиците на младежите по отношение на лична и битова 
хигиена и отговорно отношение към материалната база 
 
Услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на 
правонарушители 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.  
Постигнати резултати в ЦСРИ за правонарушители за 2018 г.: 
Общият брой потребители за 2018 г. е 56 лица. 
Проведени са : 

- 610 психологически консултации, 
- 820 здравни и социални консултации,  
- 502 трудотерапии и 
 -354 социални и трудови посредничества, 
 -10 посещения по домовете и срещи с близки,  
- 3 юридически консултации.  

Реализирани са и две когнитивно поведенчески програми „Моите нови умения”, чиято 
цел е насочена към формиране на основни комуникативни умения, умения за справяне 
с гнева и агресията и умения за изграждане с удовлетворителни отношения с околните. 
Реализирана е и една програма „Аз търся работа”. Проведени са работни срещи, 
свързани с конкретни въпроси по проблеми на клиентите. Реализирана е програма за 
оказване на първа до-лекарска помощ при свръхдоза. 
По случай Великден и Празника на Пазарджик в ЦСРИ бяха организирани тържества 
за клиентите. Те получиха хранителни продукти и дрехи, осигурени от частни лица, 
благодарение на екипа. През месец декември в ЦСРИ бе проведено и Коледно 
тържество с потребителите на услугата. Всички участници получиха пакети с хлебни 
изделия, предоставени от частни фирми, както и дрехи, предоставени от евангелска 
църква.  
 
 
 
 
 
 



 12 

ІV. Предоставяне на здравни услуги 
 
Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по 
туберлулоза“ за 2018. 
Работата на терен обхваща 24 населени места в област Пазарджик. По програмата 
работят: 1 координатор, 2 аутрич-сътрудника и 1 патронажна сестра. 
Дейности и резултати: 
1. Броят  на анкетираните лица  за отчетния период  e 803. 
Целта на екипа е чрез анкетирането да се достигне до по-уязвимите представители на 
целевата група. 
2. Лицата  са мотивирани за изследване към ПФЗ, като 231 от тях са изследвани за 
туберкулоза. 
3. Работата на терен цели здравно информиране. Във  тази връзка са раздават ЗОМ. 
4. Раздадени са общо 746 брой ЗОМ, съдържаща информация за риска от ТБ, клиника, 
лечение и профилактика. 
5. Общият брой на придружените лица за отчетния период е  231. 
6. Екипът  е съдействал за достигането до  16  контактни лица, като на част  тях е 
проведена и  необходимата химиопрофилактика. 
7. През отчетния период екипът е водил случай с две лица. 
 
 
V. Реализирани проекти  
 
Проектната дейност на Фонд ИГА е изключително активна и успешна през годините. 
През 2018 г. Фонд ИГА продължи дейността си по разработване, управление и 
успешно изпълнение  на проекти, които подпомагат постигането на мисията и целите 
на организацията. През изминалата година организацията отчита над 220 реализирани 
проекта, успешно защитени в различни конкурси в страната и чужбина.  
 
 
Приключили проекти през 2018 г. 
 
Проект „Готови за училище - 2017-2018 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 с други НПО за изпълнение на дейностите на местно ниво. 
Период: септември 2017 - май 2018 година. 
Резултати: През изминалата учебна година Фонд - ИГА  беше отчетна организация за 
23 детски градини на територията на цялата страна, с обхванати 100 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 5 до 6 г.  
Отчетени са положителни резултати, увеличена е значително посещаемостта на децата, 
на които са заплащани таксите. Тези деца повишават и своята училищна готовност и 
получават шанс за по-добро образование и по-добри работни места. 
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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: 24.08.2016 - 24.12.2018 г. 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността ИГА 
Партньори:  
-67-мо основно училище „Васил Друмев“ - София; - Район „Възраждане“ - София;  
Столична община. 
Цели: 
Основната цел на проекта е да се подпомогнат децата от ромски произход в столичния 
район „Възраждане“ да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна 
социална и професионална реализация в обществото. 
Специфични цели: 
-Да се идентифицират и мотивират деца и семейства от ромски произход за участие в 
образователния процес; -Да се подобри образователната интеграция на децата, 
посредством дейности за компенсиране на пропуски в учебния материал и 
допълнителни занимания по български език; -Да се преодолеят негативните 
обществени нагласи към ромския етнос, посредством съвместни интеркултурни 
дейности и инициативи, информационна кампания сред родители и местната общност 
и промотиране на културната идентичност на ромския етнос. 
Резултати: 

 Реализирани 18 срещи на Проектния съвет; 
 12 медиатори, които работиха с повече от 240 ученици в рамките на проекта; 
 Проведени 10 срещи на Съвета за посредничество; 
 Повече от 200 ученици, участвали в групови/индивидуални програми и 

повишили капацитета си за продължаване на образованието в по-горен клас; 
 Повече от 100 деца, подобрили уменията си по български език; 
 49 ученици, получили психологическа подкрепа и подобрили възможностите си 

за социализация; 
 Проведени повече от 70 събития с родители, с което значително се подобри 

участието на родителите в образователния процес; 
 Повече от 40 отпаднали ученици, участвали в индивидуалните програми и 

придобили допълнителни знания и умения; 
 Повече от 40 отпаднали ученици, повишили знанията си по български език; 
 Проведени Кръгла маса и Информационен семинар с 80 участници; 
 Повече от 114 деца, участвали в различни клубове в мултикултурна среда; 
 80 деца, участвали в образователни екскурзии в мултикултурна среда; 
 200 деца, участвали в познавателни посещения в мултикултурна среда; 
 Създадени и функциониращи 6 клуба; 
 Отпечатани 500 броя информационни брошури за резултатите от проекта; 
 Изработени 100 рекламни химикалки. 
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Проекти в развитие през 2018 г. 
 
Проект „Алтернативи“ 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020, BG05M9OP001-2.009 „Открий ме”, приоритетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване” 
Период: 24.04.2018 - 24.09.2020 г. 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността ИГА 
Обхват на проекта: Област Пазарджик 
Обща цел на проекта: Да подпомогне процеса по превенция на 
институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и 
младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.   
Специфична цел: Да се разработи интегрирана модулна програма, насочена към 
формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа на личностното 
развитие, която да се приложи чрез включване на 30 деца и младежи в неравностойно 
положение и в риск, настанени в резидентни услуги на територията на област 
Пазарджик.   
Целева група: 30 деца и младежи в неравностойно положение от 8 до 29 г., ползващи 
резидентни услуги на територията на област Пазарджик, разпределени в 3 основни 
групи по 10 деца. 
Постигнати резултати: 
- Доклад от проучване на нуждите;  
- Разработена интегрирана програма "Алтернативи" - формиране на умения за 
самостоятелност, учене, работа и подкрепа за личностно развитие на  деца и младежи 
от 8 до 29 години, ползващи резидентни услуги; 
- Разработени и приложени в практиката 6 модула на програмата; 
- Разработен въпросник за обратна връзка на ефекта от прилагане на програмата; 
- Реализиране та модул "Посредник" - предоставена 328 часа индивидуална работа за 
подкрепа на 30 деца и младежи; 
- Реализиране на модул "Съветник" - предоставени 12 часа психологически 
консултации на деца и младежи; 
- Проведено информационно събитие за началото на проекта с 31 участници; 
- Създадена и поддържана постоянна информация за проекта в интернет страницата на 
организацията; 
- Разпространени 500 информационни дипляни по проекта; 
- Изработени и монтирани 2 информационни табели на проекта. 
 
Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със 
закона в България“ 
Източник на финансиране: Фондация „Велукс“ 
Период: 1.03. 2017 - 1.03.2019 г. 
Водеща организация: Национална мрежа за децата 
Партньори:  
Фонд за превенция на престъпността ИГА, Пазарджик; Институт за социални дейности 
и практики, София; Сдружение “Еквилибриум”, Русе; Сдружение за педагогическа и 
социална помощ за деца, ФИЦЕ, Враца 
Резултати: 
- Създаден Център за права на децата: оборудван офис, назначен екип, подготвена 
документация за функционирането му; 
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- Предоставяне на услугата: Водене на случай - 1; Изготвени оценки на риска от 
извършване на последващи противообществени прояви - 3; Изготвени планове за 
индивидуална работа с непълнолетните и техните семейства, като дейностите в 
индивидуалния план са съобразени с потребностите на непълнолетните и превенция 
на противообщественото поведение - 3; Изготвени предсъдебни доклади - 1. 
Проведени срещи с родители на деца с проблемно поведение и на деца в 
неравностойно положение - 54; Проведени срещи с представители на институции, 
работещи с деца от уязвими групи - 63; Семейно-групови конференции като част от 
възстановителното правосъдие - 2; Повишена информираността на родителите по 
отношение ролята на важни институции. 

 
Проект „Код „Успех” - Английски език за младежи в неравностойно 
положение” 
Източник на финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с 
подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Посолството на САЩ в България.  
Период: Подготовителна фаза: октомври 2016-януари 2017 г.; Фаза на изпълнение: 
януари 2017-март 2019 г. 
Водеща организация: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) 
Партньори: Фонд за превенция на престъпността ИГА - партньор за град Пазарджик 
Резултати: 
-Информационна кампания за набиране на участници в обучителните занимания -  
лица от уязвими групи (основно от ромски произход) на възраст от 13 до 19 г.; 
-Сформирани групи и екип за провеждане на заниманията; 
-Провеждане на обучения по английски език в 5 обособени групи; 
-Проведени 38 мониторинга на заниманията на групите; 
-Провеждане на социални дейности и мероприятия с обучаемите младежи и девойки;  
- Наемане на помещение в кв. „Изток” за заниманията на една от групите и създаване 
на нов център за провеждане на информационни и образователни дейности. 
- Записани в групите 193 души; 
- 60 участника с проведени над 90 часа. 

 
Проект „Всички заедно за силно и равно начало” 
Източник на финансиране: Фондация Институт "Отворено общество" – Будапеща  
Период на изпълнение: 10. 2016 г. - 30.09.2018 г. 
Водеща организация: Сдружение „Свят без граници” 
Партньори: Фонд за превенция на престъпността ИГА и още 17 организации от 
цялата страна  
Резултати: Реализирано проучване на дейностите на МТСП в сферата на ранното 
детско развитие; Проучени възможностите за подобряване на достъпа до детска 
градина в пет общини в България; Проведена застъпническа кампания за повишаване 
обхвата на децата в детските градини на община Лесичово. 
 
Проект "Консултираме, насочваме, подкрепяме" 
Източник на финансиране: Български фонд на жените 
Период на изпълнение: 1.02-30.06.2018 г. 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността ИГА 
Обхват на проекта: Област Пазарджик 
Основна цел: Намаляване проявите на домашно насилие и негативните последствия 
върху жертвите и обществото. 
Подцел: Защита на пострадали от домашно насилие - реинтеграция и възстановяване 
на жертвите. 
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Резултати: 
- 30 души, жертви на насилие, регистрирани в Бюрото за консултиране, насочване и 
подкрепа;  - Първоначална консултация и насочване;  -  Предоставени 20 
психологически  консултации; - Предоставени 10 юридически консултации; - 5 души, 
насочени  към Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие; - Проведена 
Заключителната конференция; - Създаден линк на проекта с 8 публикации; - 
Отпечатана дипляна в тираж 300 бр.; - 20 публикации в медиите. 

 
Проект „Превантивни програми за домашно насилие” 
Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик 
Период на изпълнение: 6 месеца 
Източник на финансиране: Министерство на правосъдието 
Период на изпълнение: 1 май - 30 октомври 2018 г. 
Цели на проекта:  Да се намалят проявите на домашно насилие и негативните 
последствия върху жертвите и обществото;  
Подцели; Да се осигури защита на пострадали от домашно насилие чрез тяхната  
реинтеграция и възстановяване; Да се намалят проявите на домашно насилие чрез 
преминаване на извършителите през Специализирана програма; Да се повиши 
компетентността на представители на институциите за налагане на мерките за защита от 
домашно насилие; Да се повиши чувствителността на подрастващите по проблема 
„домашно насилие” и да се развият умения за разпознаване и справяне с домашното 
насилие. 
Дейности: 
Изготвен Анализ на ситуацията с домашното насилие в Област Пазарджик; Изготвена 
Програма за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие в 
училищата в Пазарджишка област и Ръководство за прилагането й; -Апробиране на 
Програмата в 2 училища в Област Пазарджик с 43-ма участници. Доклад за резултатите 
от провеждането й; - Проведен Обучителен семинар за магистрати, работещи по 
прилагане мерките на ЗЗДН, и представители на институции, ангажирани с проблема 
„домашно насилие” с 22-ма участници; - Проведени консултации: социални (30), 
психологически (30) и юридически (10); Проведена Поведенческа рехабилитационна 
групова програма за подкрепа на жертви на насилие; 20 посещения за консултиране на 
жертви на насилие в населени места от Област Пазарджик; Приложена Специализирана 
програма за 5 извършители на домашно насилие и Оценка на риска от извършването на 
повторно правонарушение; Проведени 3 Информационни дни в Батак, Септември и с. 
Калугерово (Община Лесичово);  Проведен Обучителен семинар за 12 преподаватели от 
Област Пазарджик в прилагане на Програмата за развиване на умения за разпознаване и 
справяне с домашното насилие; Проведена Кръгла маса за финализиране на проекта; 
Линк в сайта на проекта с 8 публикации; 16 публикации в медиите; Отпечатани 
информационна дипляна и плакат. 
 
Стартирали проекти през 2018 г. 
Проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция” 
Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик 
Период на изпълнение: 6 месеца 
Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива 
Период на изпълнение: 1 октомври 2018 - 15 март 2019 г. 
Цели на проекта:                                                                                                                                   
 Повишаване на институционалната и гражданска информираност и знание за 

съществуващите бариери пред достъпа до здравни услуги за уязвими общности в 
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област Пазарджик - бременни жени, деца на възраст от 0 до 3 години и техните 
родители; 

 Разработване на механизми за организирано въздействие върху институции, 
организации, фирми и граждани за преодоляване на конкретни явни и скрити 
бариери пред достъпа на уязвими групи до здравни услуги. 

Дейности:  
1. Проучване и изследователски дейности за набиране на информация за достъпа до 
здравни услуги за бременни ромски жени, деца от 0 до 3 г. от ромски произход и 
техните родители.  
2. Изготвяне на Стратегия за застъпничество за преодоляване на конкретно 
идентифицираните бариери пред достъпа на целевите групи до услуги.  
 
 
VI. Издания и информационна дейност 
 
През 2018 година Фонд ИГА няма издадени книги и брошури. В рамките на 
различните проекти и социални услуги бяха издадени и разпространени дипляни, 
флаери, плакати, информационни табели и други материали от подобен характер. 
В сайта на организацията текущо се публикува информация в два основни раздела: 
Новини и Проекти (Резюме на проекта и Новини). Публикациите за 2018 г. са общо 40: 
20 на български език и 20 на английски език. 
(Повече информация на сайта на Фонд - ИГА – www.iga-bg.org )  
 
VІI. Обществено участие и партньорства 

 
Фонд за превенция на престъпността – ИГА членува в: 
- Европейска организация по пробация (CEP); 
- Национална мрежа за децата; 
- Асоциация на социалните предприятия в България; 
- Национален алианс за социална отговорност. 
  
Стратегически международни партньорства 

o Европейска организация по пробация – СЕР; 
o Латвийската пробационна служба; 
o Хit, Германия; 
o WORK WISE, Холандия; 
o КОЕУР, Ил Пиопо и Джанкарло Сиани, Италия; 
o Фондация ОАК. 

  
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, Лесичово, Брацигово, Белово, 

Септември, Велинград, Батак, Панагюрище, Сливен;  
 Окръжен съд – Пазарджик и Пловдив;  
 Затворите във Враца, Плевен, София, Пазарджик, Пловдив, Бобов дол;  
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 Областните звена по изпълнение на наказанията в Пловдив, Пазарджик, Враца, 
Плевен, Благоевград, Кърджали, София  

 
VІІI. Донори. 

 
Настоящи: 
- Фондация „ОУК”, Швейцария; 
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; 
- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”; 
- Оперативна „Добро управление“;  
- 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, Община Пещера и Община Лесичово – по 
изпълнение на договори за предоставяне на социални услуги; 
- Фондация „Америка за България”; 
- Фондация „Тръст за социална алтернатива”; 
- Фондация „Велукс”; 
 
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. 


