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I.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. 
 
Стратегически цели: 
 
1.Интеграция на хора в нужда чрез повишаване на достъпа и качеството на 
социални и образователни услуги. 
2. Работа за постигане на системни промени в областите  правосъдие, ранно 
детско развитие, образование и социална интеграция. 
3. Укрепване на ИГА като стабилна, видима, организирана и ефективна 
организация. 

 
Експертният капацитет на ИГА се олицетворява чрез редица 
награди като: 

o Международната награда “Пробация 2004” в категорията 
«Организация Пионер», връчена лично от Нейно Кралско 
Височество принцеса Ана на 29.01.2004 година в Лондон; 

o Първа награда в областта на свободата на информация в 
конкурс, организиран от «Програма Достъп до информация» 
през 2004 година; 

o 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.; 

o 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.; 

o 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“. 

o Награда на Националният алианс за социална отговорност 
(НАСО) „За цялостен принос в развитието на националните 
партньорства, социалните политики и услуги в България” 

 
Организацията е изградила устойчив модел за партньорство с местни 
и регионални институции. Той е изграждан над 20 години чрез 
различни проекти и инициативи: изграждане на коалиции; публично-
частни партньорства; разработване на стратегии на регионално и 
национално ниво. 

Управителен съвет 
 
Управителният съвет се състои от 5-ма души – трима мъже и две жени. 
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Членовете му са активни служители на ИГА и изпълняват оперативни 
дейности. 
Организацията се представлява от Председател на УС, който също 
работи активно по текущите дейности и има важна роля при 
набирането на средства, разработването на нови проекти и програми. 
 
Състав на УС: 
Димитър Русинов - Председател на УС, магистър по педагогика; 

Членове: 
Николай Вълков - магистър по икономика, финансист на организацията и 
изпълнителен директор; 
Андрей Момчилов - юрист, мениджър международни проекти; 
Валентина Гешева - бакалавър по социални дейности, управител 
на ЦСРИ за правонарушители; 
Марияна Бойрикова – магистър по българска филология – 
педагогическа специалност, библиограф  
 

Оперативен екип 
 
През 2020 г. в организацията са работили 87 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 7-те 
социални услуги в Пазарджик, Пловдив, Пещера и Лесичово. 
През изминалата година по граждански договори са наемани 20 души, в 
това число: социални работници, психолози, педагози, юристи, 
консултанти и експерти на национално ниво. 
 
Работата с доброволците не е конкретно структурирана. ИГА 
подпомага няколко младежки организации, които реализират 
младежки инициативи по проекти на Министерството на младежта и 
спорта и други донори в тази област.  

Капацитет 
 
Офисът на организацията е разположен в 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: 28 компютъра (в това число 15 лаптопа), 10 копирни 
машини/принтера, 4 скенера, 4 мултимедийни прожектора, 
високоскоростен 24-часов интернет във всички офиси, телефони. 
Организацията разполага и с два леки автомобила 
Фонд ИГА е реализирал над 240 проекта, в рамките на които са 
пилотирани различни модели и програми. Средногодишно екипът 
изпълнява по около 10 проекта. 
 

II. Обзор на постигнатото 
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Фонд ИГА неотменно продължава да изпълнява своята мисия за 
превенция на престъпността и иницииране на гражданската активност 
в регионален, национален и международен аспект. 
 
През 2020 година в България продължиха тенденциите за развитие на 
една не особено благоприятна за неправителствения сектор среда. В 
тези условия ИГА успешно търсеше алтернативни решения, които 
поддържаха основните направления на работа като същевременно 
успяваше да преодолее възникващите непрекъснато проблеми от 
различно естество. В продължение на повече от 17 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 2020 година организацията продължи да работи в 
традиционните си основни направления: 

- Предоставяне на социални услуги в няколко общини в България; 
- Независимо наблюдение на законодателното и институционално 

развитие на пробацията в България; 
- 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 2020 година организацията продължи да надгражда своя 
капацитет по направлението ранно детско развитие с проекта „Грам 
превенция е равно на килограм интервенция“, финансиран от Тръста за 
социална алтернатива, насочен да повиши институционалната и 
гражданска информираност и знание за съществуващите бариери 
пред достъпа до здравни услуги за уязвими общности в област 
Пазарджик - бременни жени, деца на възраст от 0 до 3 години и 
техните родители.  
 
През 2020 година организацията продължава работа по два проекта в 
общините Брацигово и Лесичово, насочен към задържане на децата в 
училище: проект „Пилотен модел за социално-икономическа и 
образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово” 
и проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално- 
икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община 
Лесичово ”. И двата проекта са финансирани по оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж” и ще продължат да се 
изпълняват и през 2021 година.   
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През 2020 година организацията продължи да работи по проект 
„Алтернативи“, финансиран по ОП РЧР. Проектът е насочен 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. 
Обхванати са 30 деца от 4-ри Центрове за настаняване от семеен тип 
в общините Лесичово и Пазарджик, два от тях управлявани от Фонд 
ИГА. Работата по проекта ще продължи и през 2021 година. 
 
През 2020 година ИГА продължи да работи по проблема с домашното насилие, 
като вече има натрупани над 10 проекта в тази област и дългогодишна работа 
на Кризисния център в Пещера, един от най-успешните в страната. В началото 
на година бе приключен проект „Подкрепа, помощ и защита“ с финансовата 
подкрепа на Български фонд за жените и Фондация BCause. В края на 2020 
бе реализиран проект „Да живеем без домашно насилие“, реализиран с 
финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието.  
 
През 2020 година Фонд ИГА продължи да реализира проект 
„Гражданско участие в законодателното и институционално развитие 
на пробацията в България“, чрез който на практика започна своето 
трето проучване на пробационната система в България – първото бе 
реализирано през 2007 година, а второто през 2015 година. Проектът 
ще приключи в началото на 2021 година. 
 

По-важни успехи на  организацията от нейното създаване 
досега: 
 
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;  

o Направено проучване и изготвена препоръка за 
възможностите за гражданско участие в пробационните 
процеси; Разработен механизъм за провеждане на граждански 
мониторинг на пробацията; проведен мониторинг и изготвена 
препоръка. 

 
Работа с правонарушители 

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

o Адаптирани и внедрени Кръгове за работа с извършители на 
сексуални престъпления; 

o Програма за обучаване в умения за оказване на първа 
долекарска помощ.  
 

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 Реализиран проект за институционализирането на 13 
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обществени посредници в цялата страна; 
o Създаден първият Областен обществен съвет срещу 

корупцията;  
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; 

 
    Домашно насилие (ново) 
o За 10 години - реализирани 8 проекта срещу домашното насилие; 
o Създадено Бюро за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на 

домашно насилие в офиса на организацията; 
o Над 250 лица, пострадали от домашно насилие, преминали през Бюрото;  
o 45 извършители на домашно насилие преминали през Оценка на риска от 

извършване на повторно насилие и Рехабилитационна програма; 
o Проведени 5 обучения с представители на институции, работещи по 

проблема; 
o Създадени и реализирани 4 Програми за работа с жертви на домашно 

насилие. 

Димитър Русинов – Председател на УС 
 
III. Лицензи и удостоверения. 
 
1.Център за социална рехабилитация и интеграция 
00063-0024-Заповед, РД1-418/24.10.2018 г. 
 
2.Център за социална рехабилитация и интеграция 
Удостоверение от АСП- 0063-0023, Заповед РД1-411/19.10.2018 г. 
Лиценз от ДАЗД-1347/15.10.2018 г. 
 
3.Център за обществена подкрепа 
 Удостоверение от АСП-0063-0022, Заповед РД1-410/19.10.2018 г. 
 Лиценз от ДАЗД-1346/15.10.2018 г. 
 
4.Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  
Удостоверение от АСП-0063-0021,Заповед РД1-230/13.06.2018 г. 
Лиценз от ДАЗД-1284/06.06.2018 г. 
 
5.Наблюдавано жилище  
Удостоверение от АСП-№63-0023/19.10.2018 г. 
 
6.Кризисен център 
Удостоверение от АСП-00063-0025, Заповед № РД1 - 418/24.10.2018 г. 
 
7.Кризисен център 
Удостоверение от АСП-0063-025 Заповед РД1-418/24.10.2018 г. 
Лиценз от ДАЗД-1251/03.04.2018 г. 
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IV. Предоставяне на социални услуги. 
 

Извършва се по договори с общините Пазарджик, Пловдив, Пещера и 
Лесичово. През 2020 година ИГА е предоставяла 1 социална услуга в Пловдив, 
една в Пазарджик, една в Пещера и 4-ри в Лесичово. 
Фонд ИГА управлява социални услуги, които подпомагат мисията на 
организацията и позволяват създаването на нови и иновативни модели и 
практики. Организацията се стреми отделните услуги да са интегрирани 
помежду си и да могат да бъдат подпомагани допълнително от нейни проекти 
и инициативи. 
 

Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие (КЦЛДПН) 
 
През 2020 г. екипът на Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие 
работи общо с 15 потребителя (14 деца и 1 лице). Ниският брой потребители се 
отчита от въведената епидемична обстановка в страната и филтъра, който се 
извършваше за прием в социалната услуга. От месец март до месец декември 
получихме 20 запитвания за настаняване в Кризисен център от цялата страна. 
Голяма част от заявките бяха за спешни настанявания, но Дирекциите 
„Социално подпомагане“ нямаха възможността и не желаеха да изследват 
потребителите с PSR тестове за настаняване в социалната услуга. Някои не 
разполагаха и с времето от 48 часа, в рамките на които трябваше да се 
осъществи настаняването, и намираха алтернативни варианти. Предвид 
отказите от наша страна и спазването на всички мерки, успяхме да предпазим 
потребителите и персонала от заболяването. 

   
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 194 социални консултации с настанени в  подслона на 
Кризисния център деца и лица; 
Проведени са 191 психологически консултации с настанени в  Кризисния 
център  лица и деца; 
В рамките на тази дейност през 2020 г. са реализирани и специализирани 
групови програми, които са провеждани при строги мерки за сигурност и по-
малък брой потребители: 

 „Спри и помисли” - групова когнитивно-поведенческа програма от 
отворен тип. Проведени са 43 сесии; 

 Трудотерапия и арт терапия - 104 сесии; 
 Проведени са 262 сесии от програмата „Мини училище“; 
 Седмична групова програма „Мини училище” - 262 дни; 
 Извършени са 70 здравни консултации, в това число прегледи от лекаря 

на Кризисния център, на теми превенция на ХИВ/СПИН; Полово 
предавани болести; Алкохолни интоксикации; Вредата от 
тютюнопушенето; Предпазване от COVID 19 и др. 

 Прилага се Програма за деца, преживели насилие, която се изразява в 
арт терапия – изработване на различни колажи, пана, картички, макети, 
рисунки, сувенири и др.  Проведени са 104 сесии. 
 

През 2020 г. екипът на КЦЛДПН успя да изпълни всички дейности, включени 
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в плана за работата за 2020 г. Екипът премина няколко обучения, повишиха 
се уменията на специалистите да работят в екип и да взаимодействат с други 
институции и организации. 
Разшириха се и се затвърдиха партньорските взаимоотношения на КЦЛДПН.  
 
Външни супервизии 4 
Обучителни супервизии 0 
Атестации 16 
Екипни срещи веднъж седмично до месец март 

2020 г. и веднъж на две седмици 
до декември 2020 г. 

Методични дни веднъж месечно  
 
 

Наблюдавано жилище за младежи, напускащи ДДЛРГ 
 
През 2020 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 2020 г. са проведени следните срещи и консултации: 

Сесии по направление на дейността/ 
консултиране 

 

Количествено представяне /бр. 
сесии по мес.  

Първоначална специализирана оценка на 
случая 

2 

Изработване на индивидуален план за услуги 
– преразглеждане  

4 

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

114 

Директна работа с клиент 174 
Фамилна работа – сесии с родители 1 
Информиране и консултиране 243 
Посредничество и застъпничество 40 
Превенция на отпадане от училище 6 
Превенция на рисково поведение – 
стимулиране, мотивация за промяна 

177 

Психологическо консултиране 0 
Здравно консултиране 243 
Правно консултиране 0 
 
Групови програми 



10  

През 2020 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, търсене на работа и ангажираност и др. Водените групови 
беседи имат за цел да опосредстват комуникацията между настанените 
младежи, както и да спомогнат поддържане и развитие на навиците на 
младежите по отношение на лична и битова хигиена и отговорно отношение 
към материалната база. 
Групови активности: 

o Програма «Здравно обучение» на потребителите в Наблюдаваното 
жилище,  

o Програма «Личен бюджет и финанси», която има за цел формиране на 
правилно отношение към парите като важно средство за живот и 
формиране на умения за планиране на личните разходи, съобразно 
собствените приходи и бюджет.   

o Програма «Среща с работодател и правила за ефективна комуникация“. 
 
 

Център за социална рехабилитация и интеграция на 
правонарушители 

 
Услугата ЦСРИ за правонарушители е разкрита като държавно делегирана 
дейност и се управлява от Фонд ИГА от 2012, съгласно договор 
№949/31.08.2012 г. с Община Пазарджик. През месец август 2019 г. 
организацията се яви на конкурс за услугата и от 1.09.2019 г. продължава 
управлението й. Договорът е за пет години. 
1.Капацитет и целеви групи: 
Капацитетът на услугата е 20 места. Основните целеви групи включват: 

- лица, освободени от местата за лишаване от свобода; 
- лица с условна присъда;  
- лица с наказание пробация; 
- лица, срещу които има образувано досъдебно или съдебно производство. 

През 2020 г. услугата са ползвали 40 лица. 
2.Цел: Психо-социална подкрепа и мотивация към позитивна промяна в 
начина на мислене и поведение у целевата група; предотвратяване 
извършването на нови правонарушения чрез включване на пълен пакет от 
здравно-консултативни услуги. 
3.Екип:  1 управител; 1 психолог;  2-ма социални работници; 1 трудотерапевт, 
Специалистите са подбрани съобразно професионалната им квалификация и 
уменията за работата с правонарушители.  
4. Дейности и резултати: 
- социално консултиране и посредничество - 400 
- здравно консултиране и посредничество -1000 
- мотивиране и съдействие за продължаване на образованието - 2 
- обучение за професионална квалификация -1 
- трудово консултиране и посредничество - 350 
- правно консултиране - 2 
- индивидуално психологическо консултиране – 800 
- фамилно консултиране - 5 
- трудотерапия - 350 
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- групови когнитивно-поведенчески програми -1 
- програми за професионално ориентиране и трудова заетост -1 
- програма за обучение в умения за оказване на първа помощ -1 
- програма за превенция на ХИВ/СПИН-1 
5.Материална база: Общинска собственост, дадена на организацията за 
ползване. Сградата е едноетажна къща с приземен етаж и тавански 
помещения, позволяваща предоставяне на социалната услуга съобразно 
нормативните изисквания. Обособени са следните помещения: 

- стая за индивидуална работа с клиенти - 1  
- стая за групова работа - 2  
- стая за психологично консултиране - 1  
- стая за трудотерапия - 1  
- стая за управителя и социалните работници - 1  
- санитарно помещение и складово помещение.  
Сградата е газифицирана и отговаря на нормативните изисквания. 

 
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - 
1, Община Лесичово 

 
През 2020 г. екипът на Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания - 1 е работил  с общо 13 потребители. 
 
Всички настанени деца в училищна възраст са записани в учебно заведение. 
Проведени са 668 социално-педагогически консултации с настанените деца. 
Проведени са 750 психологически консултации с настанени потребители. 
Проведени са 324,5 логопедични консултации с настанените потребители. 
 
Реализирани са специализирани групови програми: 

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

o Умения за здраве - 12 сесии; 
o Управление на лични финанси - 11 сесии; 
o Клубове „Моята цветна градина” и „Танцувай с мен” - по 12 сесии; 
o Месечна групова програма „Мини училище” - 261 дни; 
o Извършени са 9 здравни консултации от личния лекар на потребителите. 
Социалните работници работят ежедневно с потребителите по теми като: 
Полово предавани болести; Алкохолни интоксикации; Вредата от 
тютюнопушенето и др. 

 
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 
2, Община Лесичово 

 
През 2020 г. екипът на Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания – 2 е  работил с общо 6 потребители. 

o Всички настанени деца в училищна възраст са записани в учебно 
заведение. 

o Проведени са 516 социално-педагогически консултации. 
o Проведени са 790 психологически консултации.  
o Проведени са 250.5 часа логопедични консултации. 

В рамките на тази дейност през 2020 г. са реализирани и специализирани 
групови  програми: 
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o Спри и помисли - групова когнитивно-поведенческа програма 
от отворен тип. Проведени са 48 сесии; 

o Умения за здраве - 12 сесии; 
o Управление на лични финанси - 12 сесии; 
o Клубове „Моята цветна градина”- и „Танцувай с мен” - проведени са по 11 

сесии; 
o Месечна групова програма „Мини училище” - Проведени са в 261 дни; 
o Програма „Хайдушки поляни“ - Рожен; 
o Модул „Алтернативно лято“. 

Направени са 8 здравни консултации от личния лекар на 
потребителите; Социалните работници ежедневно работят с 
потребителите на теми от рода на: Полово предавани болести; 
Алкохолни интоксикации; Вредата от тютюнопушенето и др. 

 
Център за обществена подкрепа - Община Лесичово 

 
През 2020 г. екипът на Център за обществена подкрепа е  работил с 
общо 32 потребители. За годината самозаявилите се към ползване на 
социалната услуга са 6 потребители, а 26  са изпратени с направления от ОЗД 
- гр. Пазарджик. 

o Проведени са 860 психологически консултации с настанени 
потребителите на  ЦОП; 

o Проведени са 646 социално-педагогически консултации с 
потребителите на  ЦОП; 

o Проведени са 314.5 часа логопедични консултации с потребителите на 
ЦОП.     

В рамките на услугата през 2020 г. са реализирани и специализирани групови 
програми: 

o Програма „Ателие” - 2 сесии. 
o Програма „Моят избор” - 2 сесии. 
o Програма „Полово възпитание” - 2 сесии. 
o Програма „Семейно планиране” - 2 сесии. 
o Програма „Да се върнем в клас” - 2 сесии. 
o  

Център за социална рехабилитация и интеграция - Община 
Лесичово 

 
През 2020 г. екипът на „Център за социална рехабилитация и интеграция” е 
работил с общо 26 потребители. 
За годината ползвали услугата са 4 непълнолетни деца и 22 пълнолетни лица. 

o Проведени са 756 социални консултации с потребителите на ЦСРИ; 
o Проведени са 1237.7 часа занимания на трудотерапевт с потребителите 

на ЦСРИ; 
o Проведени са 285.8 часа занимания от рехабилитатор с потребителите 

на ЦСРИ; 
o Проведени са 628 часа консултации от медицинско лице с потребителите 

на ЦСРИ. 
 
IV. Реализирани проекти 
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През 2020 г. Фонд ИГА продължи дейността си по разработване,  управление и 
успешно изпълнение на проекти. До настоящия момент организацията отчита 
над 240 реализирани проекта, успешно защитени в различни конкурси в страната 
и чужбина. 

 
Приключили проекти през 2020 г. 

 

Проект „Подкрепа, помощ и защита” 
 
Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик 
Източник на финансиране: Български фонд за жените и Фондация BCause 
Размер на финансиране: 5 000,00 лева 
Период на изпълнение: 15.12. 2019 г. - 15.05.2020 г. 
Основна цел на проекта: Осигуряване на навременна и адекватна подкрепа 
на пострадалите от домашно насилие, както и на тяхната защита, 
възстановяване и реинтерграция и предоставяне на услуги за работа с 
извършителите на домашно насилие. 
Постигнати резултати: 
Дейност 1. 

• Регистрирани 20 жертви на домашно насилие; 
• Предоставени 20 индивидуални психологически консултации;  
• Проведена медиация с 5 семейни двойки; 
• Предоставени 10 юридически консултации; 
• Проведена Поведенческа рехабилитационна програми с 6 жертви на 

домашно насилие; 
• 3 жертви на насилие, насочени за настаняване в Кризисен център. 

Дейност 2. 
6 извършители на домашно насилие, преминали през Оценка на риска от 
извършване на домашно насилие; 6 извършители на домашно насилие 
преминали през Специализираната програма за извършители на домашно 
насилие. 
Дейност 3. 
Предоставени 10 мобилни консултации 
Дейност 4. 
Информационна кампания за превенция на домашното насилие. 
 
 
Проект „Да живеем без домашно насилие“ 
 
Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик 
Източник на финансиране: Министерство на правосъдието 
Размер на финансиране: 17 980,23 лева 
Период на изпълнение: 8 юни - 30 октомври 2020 г. 
Цели на проекта:   
Краткосрочна цел: Осигуряване на навременна и адекватна подкрепа на 
пострадалите от домашно насилие, както и на тяхната защита, 
възстановяване и реинтерграция и предоставяне на услуги за работа с 
извършителите на домашно насилие. 
Дългосрочна цел на проекта: Намаляване проявите на домашно насилие и 
отрицателните последствия върху жертвите и обществото. 
 
Постигнати резултати:  
Дейност 1. 

• Регистрирани 30 души, жертви на насилие; 
• Проведени индивидуални психологически консултации с 30 лица, жертви 
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на домашно насилие; 
• Проведени 30 юридически консултации; 
• Проведени 5 семейни консултации/медиации със семейни или 

партньорски двойки; 
• Проведена Рехабилитационна програма с 6 жертви на домашно насилие; 
• Направени 20 мобилни консултации в населени места от област 

Пазарджик; 
• Насочени за настаняване в Кризисен център - 7 лица. 

Дейност 2 
• Проведено проучване в 13 социални услуги в област Пазарджик за 

откриване на лица, преживели домашно насилие.  
• Създадена Превантивно-рехабилитационна програма за работа с лица, 

потребители на социални услуги, преживели домашно насилие. 
Апробиране на Програмата в една от услугите .  

Дейност 3 
Проведена Първоначална оценка на риска от извършване на домашно насилие 
по специализиран за целта модел за Оценка и управление на риска от 
извършване на домашно насилие с 5 извършители; Преминаване на 
извършителите през Специализираната програма за извършители на домашно 
насилие на Фонд  ИГА; Обобщаване и анализиране на резултатите в Доклад, 
със съответните изводи и препоръки. 
Дейност 4 

Проведени 3 Информационни дни в общински центрове на Област Пазарджик 
– Пещера, Лесичово и Брацигово с общо 60 участника  
Дейност 5.  

Проведен заключителен форум с 35 участници; 
Дейност 6. Дейности за публичност: 
 

 
Проекти в развитие през 2020 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”  
Размер на финансиране: 149 999,83 лева 
Период: 24.04.2018 - 30.09.2021 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.  
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Постигнати резултати:  
-Прилагане на програма „Алтернативи“ – модули за индивидуална работа:  
-Проведени 146 индивидуални консултации на психолога с представителите 
на целевата група в рамките на модул „Съветник“;  
-Проведени 157 индивидуални консултации на здравния експерт с 
представителите на целевата група в рамките на модул „Съветник“;  
-Проведени 92 групови занимания на фотограф с представителите на целевата 
група в рамките на модул „Кастинг на таланта“; 
-Проведени 25 групови занимания на хореограф с представителите на 
целевата група в рамките на модул „Кастинг на таланта“; 
-Реализиране на модул „Алтернативно лято“ от опитен планинар с 30 
представители на целевата група, разделени в 3 групи по 10 деца и младежи. 
Продължителността на всяка група - 10 дни. 
 

Проект "Гражданско участие в законодателното и 
институционално развитие на пробацията в България"  
 
Период на изпълнение: 15.01.2019 г. - 15.01.2021 г. 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Размер на финансиране: 90 000,00 лв.: 
Обща цел: Да се повиши гражданското участие в процесите, свързани със 
законодателното и институционално развитие на пробацията в България. 
Специфични цели: Да се развие модел на партньорство между ГД 
"Изпълнение на наказанията" и структурите на гражданското общество в 
управлението на пробационната система в България; Да се развие модел на 
открито и отговорно управление от страна на ГДИН по отношение на всички 
процеси, свързани с функционирането на пробацията в България.  
Основни дейности: Провеждане на проучване и изготвяне на препоръка 1 за 
възможностите за гражданско участие в пробационите процеси; Разработване 
на механизъм за провеждане на граждански мониторинг на пробацията, 
провеждане на мониторинга и изготвяне на препоръка 2; Създаване и дейност 
на Консултативна група за гражданско участие към ГДИН и изготвяне на 
Препоръка 3; Създаване и дейност на Контактна точка със СЕР; Обучение на 
екипа на кандидата; Информационна кампания и изготвяне на Препоръка 4. 
Постигнати резултати: Осъществени две проучвания, едното от които под 
формата на граждански мониторинг; Изготвени и отправени четири 
препоръки, касаещи различни аспекти на гражданското участие в процесите, 
свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в 
България; Проведени 6 информационни дни и една национална конференция; 
Изготвени и разпространени на интернет страницата на ИГА 24 бюлетина с 
информация и по теми за пробацията. 
  
 
Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна 
интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", Договор № 
BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001 
 
Място на изпълнение: Община Брацигово  
Период на изпълнение: 1.04.2019 - 31.12.2021 г.  
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Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове.  
Водеща организация: Община Лесичово 
Партньори: Фонд за превенция на престъпността ИГА и ОУ „Христо Ботев“, 
село Исперихово  
Размер на финансиране за Фонд за ПП ИГА: 384 877,66 лв.  
Цел на проекта: Да подобри социалното включване и осигури трайна 
интеграция чрез пилотиране на модел за социално-икономическа интеграция 
на ромската общност в община Брацигово, село Исперихово.  
Специфични цели: Да подкрепи социалното. включване на деца/ученици от 
ромската общност в община Брацигово/ с. Исперихово чрез осигуряване на 
достъп до образование и обучение.  
Постигнати резултати:  
1.Продължи дейността на експерта човешки ресурси, ангажиран с 
функционирането и управлението на интеграционния модел. Назначените 
образователни медиатори съдействаха за доставянето на учебни материали на 
хартиен носител до домовете на учениците, предвид извънредната 
епидемиологична обстановка в страната. 
2.Продължи дейността на създадените 10 клуба по интереси в ОУ „Христо 
Ботев“, с. Исперихово и 2 клуба в НУ „Васил Петлешков“, гр. Брацигово. 
3.Продължи провеждането на допълнителните занимания със застрашените от 
отпадане ученици за учебната 2019/2020 година. Разработени и провеждани 
бяха нови индивидуални/групови учебни програми за застрашени от отпадане 
ученици по математика, български език и литература и география и 
икономика за учебната 2020/2021 година. 
4.Проведени бяха над 360 индивидуални психологически консултации с 
учениците от ОУ „Христо Ботев“, с. Исперихово и НУ „Васил Петлешков“, гр. 
Брацигово. 
5.Продължи оказването подкрепа на ученици от етническите малцинства за 
продължаване на образованието в гимназиалния етап на средно образование. 
Бяха проведени индивидуални и групови занимания за професионално 
насочване и кариерно развитие. 
6.Проведени бяха следните събития с участието на родители на ученици: 18 
семейни конференции; 6 информационни дни; 7 малки работни форуми; 6 
събития по модела граждански университет за родители, както и 2 срещи с 
успешни роми, състояли се в читалището на с. Исперихово. 
 
Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-
икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в 
Община Лесичово“, Договор № BG05M9OP001-2.018-0021-
2014BG05M2OP001 
 
Място на изпълнение на проекта: Община Лесичово  
Период на изпълнение: 1.04.2019 - 31.12.2021 г.  
Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове.  
Водеща организация: Община Лесичово 
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Партньори: Фонд за превенция на престъпността ИГА и ОУ „Кочо 
Честименски“, село Исперихово  
Размер на финансиране за Фонд за ПП ИГА: 383 408,52 лв.   
Цел на проекта: Да повиши качеството на живот, социалното включване и 
осигури трайна интеграция на ромската общност в община Лесичово чрез 
пилотиране на Системен интеграционен модел - Динката.  
Специфична цел: Да подкрепи социалното включване на деца и ученици от 
ромската общност в община Лесичово чрез осигуряване на достъп до 
образование и обучение.  
Постигнати резултати:  
1.Продължи дейността на експерта човешки ресурси, ангажиран с  
функционирането и управлението на интеграционния модел. Назначените 
образователни медиатори съдействаха за доставянето на учебни материали на 
хартиен носител до домовете на учениците, предвид извънредната 
епидемиологична обстановка в страната. 
2.Разработени бяха нови индивидуални/групови учебни програми за 
учениците, които са застрашени от отпадане, за учебната 2020/2021 година. 
3.Проведени бяха допълнителни занимания със застрашените от отпадане 
ученици по български език и литература, математика, околен свят, човек и 
природа в ОУ „Кочо Честеменски“, с. Динката и по математика в ОбУ „Христо 
Ботев“, с. Калугерово. 
4.Проведени бяха над 250 индивидуални психологически консултации с 
учениците от ОУ „Кочо Честеменски“, с. Динката и ОбУ „Христо Ботев“, с. 
Калугерово.  
5.Продължи дейността на клубовете, създадени в рамките на проекта: 7 клуба 
по интереси в ОУ “Кочо Честеменски“ - с. Динката и 3 клуба в ОУ „Христо 
Ботев“ - с. Калугерово;  
6.Проведени бяха следните срещи с родители на ученици от училищата: 22 
семейни конференции; 4 информационни дни; 5 малки работни форуми; 10 
събития по модела граждански университет за родители; 2 срещи с успели 
роми.  
7.Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на 
образованието в гимназиалния етап на средно образование. Индивидуални и 
групови занимания за професионално насочване и кариерно развитие. 
 

Стартирали проекти през 2020 г. 
 
Проект „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“ 
 
Проект за социално-емоционално образование (СЕО), финансиран от Програма 
„Образование“ на Фондация „Лъчезар Цоцорков” 
Период на изпълнение: 10 декември 2020 - 10 декември 2021 г. 
Размер на финансиране: 63 991, 92 лв. 
Географски регион: гр. Пазарджик 
Кратко описание: Създаване на модел за взаимна подкрепа и сътрудничество 
между педагогически специалисти за преподаване и развитие на социално-
емоционалните уменията на децата в едно начално училище и една детска 
градина.   
Целеви групи: Проектът се осъществява в Основно училище „Христо 
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Смирненски” и Детска градина „Снежанка” в гр. Пазарджик. Ще бъдат 
обучени учители от детската градина и начален курс, които впоследствие ще 
работят с деца от 1 до 4 клас и деца на възраст от 2 до 6 години. И в двете 
възрастови групи има деца от ромски произход и деца със СОП.  
Основни дейности 

• Изследване и анализ на преподавателската компетентност за СЕО в 
целевите ДГ и ОУ; 

• Комплектуване на обучителните програми за СЕО; 
• Провеждане на модулно обучение; 
• Наставничество и съпровождане - супервизия (методическа подкрепа за 

учителите), интервизия (обмен между педагогическите специалисти) и 
индивидуални консултации; 

• Повишаване на родителската компетентност за социално и емоционално 
образование; 

• Проследяване и оценка на напредъка на социалните и емоционални 
умения на учениците; 

• Текущ мониторинг на проектните дейности; 
• Анализ на резултатите и финализиране на методиката (учебна програма) 

по СЕО; 
• Оценка на цялостното изпълнение на проекта. 

 
 
Проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция – 2” 

 
Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик  
Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива  
Размер на финансиране: 19 025,00 лева 
Период на изпълнение: 12 август 2019 - 30 август 2021 г.  
Цели на проекта:  

• Повишаване на институционалната и гражданска информираност и 
знание за съществуващите бариери пред достъпа до здравни услуги за 
уязвими общности в 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:  
-В целевите общности се проведоха 8 срещи-беседи с по около 20 участници, 
представители на общността - родители (вкл. бъдещи), бременни жени, 
семейства на малки деца. Запознахме отблизо ромската общност с темата и 
целта на кампанията, както и представихме основни насоки за здравословна 
грижа за малките деца и бременните жени – хранене, хигиена, регулярни 
профилактични медицински прегледи. Специално внимание отделихме на 
важността на профилактиката за ранно установяване на здравословни 
проблеми.  
- Представен беше проблемът, резултатите от проучването на бариерите за 
здравни услуги и резултатите от профилактичните прегледи. За всяка община 
беше изработен отделен документ, отразяващ състоянието за дадената 
община. Имаше представяне пред комисиите по здравеопазване в общините 
Пазарджик, Брацигово, срещи с Председателя на ОбС на Пещера, както и 
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поредица от разговори с Председателя на ОбС в Лесичово. Проведени бяха 
индивидуални разговори и срещи с педиатри, лекари и представители на 
болници във връзка с темата и подхода за изпълнение на профилактичните 
прегледи. 
 
Проект „Отключване“ 
 
Организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
Водеща организация: Valto-Sav Alapitvany (Унгария) 
Период на изпълнение: 1.12.2020 – 28.2.2023 г. 
Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, 
Ключова дейност 2 
Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески 
програми за превенция на престъпността, както и разработването на 
методология и разпространението ѝ в семинари. 
По време на проекта са планирани 5 транснационални партньорски срещи в 
участващите страни, с паралелно публикуване на 5 брошури (по 10 различни 
теми) и разработване на 6 интелектуални продукта. Във връзка с тези 
интелектуални продукти се планират 16 мултипликаторни събития (4 във 
всяка държава). 
Планирани дейности: 
1.Публикации - Брошури. 
2.Проучвания, събиране на данни: събиране/редактиране на най-добрите 
практики на местно и международно ниво, възможности за изпълнение. 
3.Тестване, изпитване, оценка, обратна връзка, ревизия, корекция. 
4.Насоки и методология: взаимовръзки между измерения на (телесно-
психическо-социално) здраве и учене; разработване на методология; 
5.Разработване на общ учебен материал: Начини за използване на арт терапия 
с маргинализирани, уязвими социални групи – насоки за най-добри практики; 
Очакван ефект от проекта: намаляване на маргинализацията при 
нискоквалифицирана, високорискова целева група, лишени от свобода, 
бивши затворници, лица със зависимости. Развиване на компетентности за 
работещите с целевите групи, разширяване на техния набор от методологии; 
иновации, които могат да бъдат поети от експерти, работещи в други области. 
 
В рамките на отчетната 2020 г., през декември бе проведена първата 
партньорска среща за планиране на съвместната работа по проекта. 
 
 
Проект РЕСТАРТ – Нова стратегическа визия на ИГА  
 
Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността  ИГА  
Донор: Фонд Активни граждани в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП 
Продължителност: 13 месеца: 1.07.2020 г. - 31.07.2021 г. 
Цел: Постигане на съгласие за посоката на развитие на организацията в 
дългосрочен план и предприемане на действия за повишаване на нейния 
капацитет.  
Постигнати резултати: 
-Предприехме анализ на досегашната дейност на организацията и 
идентифицирахме дефицитите и потребностите на екипите; 
-Включихме всички наши служители, както и релевантните партньорски 
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организации и институции, в цялостен процес по изграждане на нова визия за 
бъдещето на ИГА; 
-Проведохме процес по стратегическо планиране и се обединихме около нова 
мисия, визия и петгодишна стратегия за развитие – ключови елементи от 
изготвената Бяла книга на ИГА; 
-Проведохме информационна кампания с две публични събития и обновихме 
уебсайта на организацията http://iga-bg.org/bg/home/    
 
V. Издания и информационни дейности 
 
През 2020 година не са издавани книги и брошури. В рамките на различните 
проекти и дейности са издадени и разпространени плакати, дипляни, флаери, 
информационни табели и други информационни материали. 
В сайта на организацията (www.iga-bg.org) текущо се публикува информация в 
два основни раздела: Новини и Проекти (Резюме на проекта и Новини). 
Публикациите за 2020 г. са общо 42 - на български и английски език.  
В профила на организацията в социалната мрежа са направени 8 публикации. 
 

VI. 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; 

Национални партньори-държавни и общински институции 
 Министерство на правосъдието, ГД “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; 

 Национален институт на правосъдието; 
 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 

 
VII. Донори 
 

Настоящи: 
- Фондация „ОУК”, Швейцария; 
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; 
- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”; 
- Оперативна програма „Добро управление“; 
- Норвежки финансов механизъм; 
- Финансов механизъм на ЕИП; 
- Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”; 
- Министерство на правосъдието в България; 
- Община Пловдив, Община Пазарджик, Община Пещера, 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. 


