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I. Представяне на организацията 
 

Мисия  
ИГА е независима организация, която работи за развиване на личността, човешките 
взаимоотношения и общности чрез иновативни и добри практики за постигане на 
системна промяна. 
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. 

 
Награди: 
 Международна награда “Пробация 2004” в категорията «Организация 

Пионер», връчена лично от Нейно Кралско Височество принцеса Ана 
през 2004 г. в Лондон; 

 Първа награда в областта на свободата на информацията в конкурс, на 
«Програма Достъп до информация»  - 2004 г.; 

 Награда от Столична община "за осъществяване на ефективен модел за 
междуинституционално сътрудничество при реализиране на 
европейски проекти в партньорство със Столична община" - 2007 г.; 

 Годишна 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  - 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” 

 
Организацията е изградила устойчив модел за партньорство с регионални и 
държавни  институции, изграждан повече от 20 години чрез различни проекти 
и инициативи. 

Управителен съвет 
 
Организацията се представлява от Председател на УС, който работи   по текущите 
дейности и има важна роля при набирането на средства и разработването на 
нови проекти и програми. 
Управителният съвет се състои от четирима души. Членовете му са служители на 
ИГА и изпълняват оперативни дейности. 
 
Състав на УС: 
Димитър Русинов - Председател на УС, магистър по педагогика 

Членове: 
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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 
Мариана Бойрикова - филолог  
 

Оперативен екип 
 
През 2021 г. в организацията са работили 54 души по трудови договори (социални 
работници, педагози, психолози, икономист, юрист 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 12 души. 

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, 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 250 проекта, в рамките на които са пилотирани 
различни модели и програми. Средногодишно екипът изпълнява по около 10 
проекта. 
 

II. Обзор на постигнатото 
 
Фонд ИГА продължава да изпълнява своята мисия, като работи за развиване на 
личността, човешките взаимоотношения и общности чрез иновативни и добри 
практики за постигане на системна промяна. 

 
По-важни успехи на  организацията от нейното създаване досега: 
 
Пробация 
 Проведени две обучителни визити във Великобритания и една 

международна конференция в България за популяризиране на 
пробацията; 

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

 Разработена Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в 
България; 

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

 Представени два независими доклада от мониторинг на 
законодателното и институционалното въвеждане на пробацията в 
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България;  
 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 

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

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

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

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

 Проведено криминологично изследване на сексуалните 
правонарушители у нас в затворите на страната; 

 Пилотирана първата програма за работа със сексуални 
правонарушители          в 4 затвора на страната;  

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

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

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

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

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

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

Превенция на разпространението на СПИН, туберкулоза и употребата 
на наркотични вещества 
 Проведена застъпническа кампания за приемане на   втората   в 

страната Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на 
наркомании в Пазарджик; 

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

 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.) 
 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; 

  Внедрен Компонент на Програма ”Укрепване на Националната програма 
по туберкулоза в България” сред младежи в риск. 
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Антикорупция 
 Реализирани над 20 антикорупционни инициативи: 

информационни дни,    мониторинги, обучителни семинари, кръгли   
маси, пресконференции; 

 Реализиран проект за институционализирането на 13 обществени 
посредници в цялата страна; 

 Създаден първият Областен обществен съвет срещу корупцията;  
 Реализиран мониторинг на местни институции по модела на 

Асоциация „Прозрачност  без граници”. 
 

Превенция на престъпността 
 Изработена първата за страната Стратегия за превенция на 

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

Стратегия       за превенция на престъпността. 
 
Образование 
 Интегрирани в образователната система 120 деца от София и Пазарджик;  
 Подобрено социалното включване на 200 ученици от ромската общност в 

общините Лесичово и Брацигово чрез осигуряване на достъп до образование и 
обучение; Пилотиране на Системен интеграционен модел.   

 
    Домашно насилие  
 Реализирани 9 проекта срещу домашното насилие; 
 Оказана професионална помощ и подкрепа на 280 лица, пострадали от домашно 

насилие;  
 50 извършители на домашно насилие, преминали през Оценка на риска от 

извършване на повторно насилие и Рехабилитационни програми; 
 Проведени 5 обучения с представители на институции, работещи по проблема; 
 Създадени и реализирани 4 Програми за работа с жертви на домашно насилие. 
 

 
III.   Предоставяне на социални услуги 
 
Фонд ИГА управлява социални услуги, които подпомагат мисията на организацията и 
позволяват създаването на нови и иновативни модели и практики. Фондацията се 
стреми отделните услуги да са интегрирани помежду си и да могат да бъдат подпомагани 
допълнително от нейни проекти и инициативи. 
Предоставянето на социални услуги се извършва по договори с общините Пазарджик, 
Пловдив, Пещера и Лесичово. През 2021 година ИГА е предоставяла по eдна социална 
услуга в Пловдив, Пазарджик и Пещера и четири - в Лесичово. 
 

 
Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви 
на трафик в специализирана среда - Кризисен център, Пещера 

 
От  месец юли 2021 г. услугите се предоставят със следните лицензи, издадени от 
Агенция по качество на социалните услуги, с валидност 5 години: 

- Информиране и консултиране – Лиценз № Л-31-29-312; 
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- Застъпничество и посредничество – Лиценз № Л-31-29-314; 
- Терапия и рехабилитация (за специализираните услуги, само в част терапия) – 

Лиценз № Л-31-29-315; 
- Обучение за придобиване на умения – Лиценз № Л-31-29-311; 
- Подслон – Лиценз № Л-31-29-317; 

През 2021 г. екипът на „Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви 
на трафик в специализирана среда – Кризисен център” работи с 15 потребители  (12 деца 
и 3 лица). Ниският брой потребители се отчита от въведената епидемична обстановка в 
страната и филтъра, който се извършва за прием в социалната услуга.   
Всички деца в подслона са настанени с административни заповеди и издадени съдебни 
решения.   
За напусналите подслона са изготвени заключителни социални доклади към Дирекция 
„Социално подпомагане”, Пещера.  
Настанените в училищна възраст деца са записани в учебно заведение. 

 Проведени са 207 социални консултации с настанени в  подслона; 
 Проведени са 201 психологически консултации; 

В рамките на тази дейност през 2021 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 43 сесии; 

 Трудотерапия и арт терапия - 104 сесии; 
 Проведени са 263 сесии от програма „Мини училище“; 
 Извършени са 23 прегледа от лекаря на социалните услуги и 48 здравни 

консултации 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 колажи, пана, картички, макети, рисунки, сувенири и др.  
Проведени са 104 сесии. 

През отчетния период се спазват регламентираните процедури, касаещи социалните услуги за 
деца и лица.  
Доставчикът на социалните услуги осигуряваше сигурна и безопасна среда за отглеждане и 
възпитание на децата и лицата. 
През 2021 година екипът успя да изпълни всички дейности, включени в плана за 
работата. Повишиха се уменията на специалистите за работа в екип и взаимодействие с 
други институции и организации.  
Разшириха се и се затвърдиха партньорските взаимоотношения на социалните услуги 
за 2021 г. 
 

Външни супервизии 7 
Обучителни супервизии 0 
Атестации 16 
Екипни срещи веднъж на две седмици  
Методични дни веднъж месечно  
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Специализирана социална услуга от резидентен тип 

(Наблюдавано жилище) 
 

Лиценз № Л-3129-316 – Резидентна грижа;  
Лиценз № Л-3129-314 – Застъпничество и посредничество;  
Лиценз № Л-3129-312 – Информиране и консултиране;  
Лиценз № Л-3129-311 – Обучения за придобиване на умения.  
 
Целева група – младежи, напускащи институциите или социалните услуги 

 
През 2021 г. услугата Наблюдавано жилище са ползвали 5 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:  

 програма «Здравно обучение»; 
 програма «Личен бюджет и финанси»; 
 програма «Среща с работодател и правила за ефективна комуникация»; 
 програма за консултативна работа по професионално ориентиране Клуб 

„Работа“; 
 програма „Моите нови умения”. 

 
През 2021 г. са проведени следните дейности по предоставяне на услугите: 

 по Лиценз за обучения за придобиване на умения за младежи, напускащи 
институциите или социалните услуги: 

-113 сесии, част от здравното и образователно консултиране; 
-1 сесия от Програма „Личен бюджет и финанси“; 
-115 сесии, част от превенцията на рисковото поведение – стимулиране и мотивация за 
промяна; 
-1 сесия, част от превенцията на отпадане от училище. 
 

 по Лиценз застъпничество и посредничество за младежи, напускащи 
институциите или социалните услуги: 

-8 срещи със служители на Дирекция „Счетоводство“, Община Пловдив; 
-9 срещи със служители на Дирекция „Социална политика“, Община Пловдив; 
-17срещи с представители на местния бизнес; 
-2 срещи с представител на Второ РУ на МВР; 
-5 срещи със служители на Община Пловдив; 
-16 срещи с представител на отдел „ХУСУ“, гр. Пловдив и гр. Раковски; 
-2 срещи с управител на ЦНСТ, гр. Раковски; 
-3 срещи с представител на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Пловдив; 
-2 срещи с представител на КСУ „Княгиня Мария Луиза“, гр. Пловдив; 
-3 срещи със служители на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Пловдив; 
-1 среща със служител на Дирекция „Общинска собственост“, гр. Пловдив; 
-6 срещи с директори на училища в Област Пловдив; 
-1 среща с Управител на  ЦНСТ, гр. Брезово; 
-1 среща с представител на ПГСГТ „Пеньо Пенев“; 
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-1 среща със служител на Община Пловдив, отдел „ГРАО“; 
-1 среща с представител на отдел „Социална закрила“; 
-1 среща за обмяна на опит с представители на Наблюдавано жилище и Преходно 
жилище, гр. Кюстендил; 
-1 среща със служител на НОИ, гр. Пловдив; 
-3 срещи с кандидат-потребители на социалната услуга; 
-1 среща със специалист на ЦПЗ - Пловдив за проследяване на потребител; 
-2 срещи с представители на ОЗД, гр. Пловдив; 
-1 среща с представител на Жилищно настаняване при Община Пловдив. 
 

 по Лиценз информиране и консултиране за младежи, напускащи институциите 
или социалните услуги:  

-148 сесии директна работа с потребители, част от целенасочената консултативна 
дейност; 
-31 сесии с родители/роднини, част от фамилната работа; 
-194 сесии информиране и консултиране на потребителите по различни въпроси в 
ежедневието; 
-113 сесии здравно и образователно консултиране. 
 
 

Социална услуга ЦСРИ за пълнолетни лица правонарушители 
 
Услугата ЦСРИ за правонарушители е разкрита като държавно-делегирана дейност и се 
управлява от Фонд за превенция на престъпността ИГА от 1.09.2012, 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 на основание новия договор с Община Пазарджик. Договорът 
е за пет години, а 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; 
 
За 2021 година  през Центъра са преминали  38 лица. 
Всички дейности в индивидуалните планове за подкрепа  са съобразени със следните 
лицензи: 
- „Информиране и консултиране“ - Лиценз №3129-312; 
- „Застъпничество и посредничество“ - Лиценз№3129-314; 
- „Общностна работа“ - Лиценз№3129-313; 
-„Терапия и рехабилитация“ - Лиценз №3129-315; 
-„Обучение за придобиване на умения“ - Лиценз №3129-311. 
 
Дейности: 
-Проведени са  510 психологически консултации, 405 здравни и социални консултации, 
170 трудотерапии, 230 социални и трудови посредничества и 10 юридически 
консултации; 
-Реализирана е когнитивно-поведенческа програма „Моите нови умения”, чиято цел е 
насочена към формиране на основни комуникативни умения,  умения за справяне с 
гнева и агресията и умения за изграждане на удовлетворителни отношения с околните. 
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-Реализирани са програмите „Аз търся работа“ и „А сега накъде“; 
-Проведени са работни срещи, свързани с конкретни въпроси по проблеми на 
клиентите. Реализирана е и програма за оказване на първа долекарска помощ при свръх-
доза; 
-Реализирани са две програми „Превенция на ХИВ“; 
Всички дейности са съобразени е епидемичната обстановка в страната и спазване на 
противоепидемичните мерки. 
 
Резултати: 
-11 потребители са включени в лечение на наркотична зависимост; 
-4-ма са започнали работа; 
-15 са разрешили здравословни проблеми; 
-5 семейства са подобрили семейните си връзки; 
-2-ма от потребителите са получили реабилитация; 
-5-ма са с подновени лични карти; 
-4-ма са получили съдействие за промяна на настоящ адрес; 
-3-ма са получили съдействие за жилище; 
-38 са получили хранителни продукти и вещи от първа необходимост; 
-6-ма са включени в Обществената трапезария; 
-9 са получили социални помощи; 
-21 са получили съдействие при разрешаване на проблем с дадена институция; 
-32-ма са получили безплатни изследвания за ХИВ и СПИ от РЗИ - Пазарджик;  
-8 са подобрили поведението си и са формирали умения за контрол на агресията. 
 
Екипът е преминал едно поддържащо обучение на тема “Специфика на работа с 
потребителите  по време на епидемична обстановка. Механизъм на сътрудничество.“ 
 
 

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

Лицензи: 

    -№Л-3129-318. Резидентна грижа. Дата на издаване: 17.06.2021 г. 
 
През 2021 г. екипът на „Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания 1”   работи общо с 11 потребители. 
 
Всички настанени деца в училищна възраст са записани в учебно заведение.  
-Проведени са 400 социално-педагогически консултации с настанените деца.  
-Проведени са 300 психологически консултации с настанени потребители. 
-Проведени са 160 логопедични консултации с настанените потребители. 
 
В рамките на тази дейност през 2021 г. са реализирани и специализирани групови 
програми: 
 „Спри и помисли” - групова когнитивно-поведенческа програма от отворен тип. 

Проведени са 44 сесии; 
 Умения за здраве - 12 сесии; 
 Управление на лични финанси - 12 сесии; 
 Клубове „Моята цветна градина” и „Танцувай с мен” - по 12 сесии; 
 Месечна групова програма „Мини училище” - проведени са 261 дни; 
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 Извършени са 11 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 

 
Лицензи: 
    -№Л-3129-318. Резидентна грижа. Дата на издаване: 17.06.2021 г. 
 
През 2021 г. екипът на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2” 
работи с общо 8 потребители. 
Всички настанени деца в училищна възраст са записани в учебно заведение.  
Проведени са 20 социално-педагогически консултации с настанени. 
Проведени са 90 психологически консултации с настанени потребители. 
 Проведени са 250.5 логопедични консултации с настанените потребители. 
 
В рамките на тази дейност през 2021 г. са реализирани и специализирани групови 
програми: 
 „Спри и помисли” -  групова когнитивно-поведенческа програма от отворен тип. 

Проведени са 46 сесии; 
 Умения за здраве - 12 сесии; 
 Управление на лични финанси - 12 сесии; 
 Клубове „Моята цветна градина” и „Танцувай с мен” - по 20 сесии; 
 Месечна групова програма „Мини училище” - проведени са 261 дни. 
 Програма „Хайдушки поляни“ – Рожен; 
 Модул „Алтернативно лято“. 

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

Център за обществена подкрепа – община Лесичово 
 
Лицензи: 
-№Л-3129-311. Обучение за придобиване на умения. Дата на издаване: 17.06.2021 г. 
-№Л-3129-312. Информиране и консултиране. Дата на издаване: 17.06.2021 г. 
-№Л-3129-313. Общностна работа. Дата на издаване: 17.06.2021 г. 
-№Л-3129-314. Застъпничество и посредничество. Дата на издаване: 17.06.2021 г. 
 
През 2021 г. екипът на  Център за обществена подкрепа работи общо с 32 
потребители. 
За годината само заявилите се към ползване на социалната услуга са 6 потребители и 26 
са изпратени с направления от ОЗД - гр. Пазарджик. 
 Проведени са 373 психологически консултации с настанени потребители на  

ЦОП; 
 Проведени са 428 социално-педагогически консултации с потребителите на          
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ЦОП;    
 Проведени са 186 логопедични консултации с потребителите на ЦОП. 

 
В рамките на услугата през 2021 г. са реализирани и специализирани групови програми: 
 Програма „Ателие”. Проведени 11 сесии; 
 Програма „Моят избор”. Проведени 2 сесии; 
 Програма „Полово възпитание”. Проведена 1 сесия; 
 Програма „Семейно планиране”. Проведена 1 сесия;. 
 Програма „Да се върнем в клас”. Проведена 1сесия. 

 
 

Център за социална рехабилитация и интеграция – община Лесичово 
 
Лицензи: 
-№Л-3129-311. Обучение за придобиване на умения. Дата на издаване: 17.06.2021 г. 
-№Л-3129-312. Информиране и консултиране. Дата на издаване: 17.06.2021 г. 
-№Л-3129-315. Терапия и рехабилитация. Дата на издаване: 17.06.2021 г. 
-№Л-3129-314. Застъпничество и посредничество. Дата на издаване: 17.06.2021 г. 
 
През 2021 г. екипът на „Център за социална рехабилитация и интеграция” работи общо с 
28 потребители. 
 
За годината услугата са ползвали 4 непълнолетни деца и 24 пълнолетни лица. 
 Проведени са 86 психологически консултации с потребителите на ЦСРИ; 
 Проведени са 778 социални консултации с потребителите на ЦСРИ; 
 Проведени са 1164 занимания от трудотерапевт с потребителите на ЦСРИ; 
 Проведени са 695.5 занимания от рехабилитатор с потребителите на ЦСРИ; 
 Проведени са 630 консултации от медицинско лице с потребителите на ЦСРИ. 

 
 
IV. Проекти 
 
Проекти, приключили през 2021 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 
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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:  
-Прилагане на програма „Алтернативи“ – модули за индивидуална работа:  
-Проведени 75 индивидуални консултации на психолога с представителите на целевата 
група в рамките на модул „Съветник“;  
-Проведени 242 индивидуални консултации на здравния експерт с представителите на 
целевата група в рамките на модул „Съветник“;  
-Проведени 113 групови занимания на фотограф с представителите на целевата група в 
рамките на модул „Кастинг на таланта“; 
-Проведени 161 групови занимания на хореограф с представителите на целевата група 
в рамките на модул „Кастинг на таланта“; 
-Проведени 3 публични събития за представяне на продуктите на програмата пред 
обществеността в Пазарджик, Брацигово и с. Калугерово, община Лесичово с участието 
на над 200 души от заинтересованите страни.  
 
 
Проект „Делото за спасяване на давещите се НЕ Е ДЕЛО на самите 
давещи се” 
 
Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик  
Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива  
Период на изпълнение: 12 август 2019 - 31 юли 2021 г.  
Цели на проекта:  

 Подобряване на услугите в подкрепа на ранното учене на ромски деца до 3- 
годишна възраст за развиване на техните езикови, когнитивни, социални и 
емоционални умения. 

 Повишаване участието на млади родители и бременни жени от ромски произход 
в услуги за формиране на родителски умения за ранно учене. 

Дейности:  
- Беше направено Картографиране на целевите общности, което даде информация и 
спомогна да се определят преките бенефициенти, с които да се работи.  
- Изработена бе методология за изследване на практиките  и традициите за ранно учене 
в целевата ромска общност. Изготвен бе въпросник и чрез индивидуални и групови 
разговори с идентифицираните родители и бременни жени беше събрана 
информацията по включените въпроси. 
- Проведоха се срещи с родителите за обсъждане и планиране на конкретните дейности. 
Проведоха се срещи със заинтересованите страни (представители на Общината от 
съответния ресор, ЦОП, КСУДС) за представяне важността на ранното учене и за 
необходимостта от такива услуги. На срещите с представители на Общината и 
КСУДС/ЦОП получихме пълна подкрепа и съгласие за необходимостта от такива 
интервенции. Проведоха се индивидуални и групови разговори с ромски родители за 
обсъждане на дейностите по проекта. Ромските родители изразиха подкрепа за нашето 
начинание и необходимост да научат какви методи за ранно учене да прилагат в 
семейна среда. 
- Изготви се доклад на тема: Насоки и методи за родители.  

 



13  

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 пробационните 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: Финализирана и изпратена Препоръка N 3, даваща до голяма 
степен гледната точка на ГД "Изпълнение на наказанията" за възможностите за участие 
на гражданското общество в законодателното и институционално развитие на 
пробацията в страната; Финализирана и изпратена финална Препоръка N 4, 
обединяваща препоръки 1, 2 и 3 и включваща обратната връзка с целевите групи, които 
са участвали в информационната кампания. 
 
 
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.  
Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове.  
Водеща организация: Община Брацигово 
Партньори: Фонд за превенция на престъпността ИГА и ОУ „Христо Ботев“, село 
Исперихово  
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 
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съдействаха за доставянето на учебни материали на хартиен носител до домовете на 
учениците, предвид извънредната епидемиологична обстановка в страната и работиха 
активно за успешното включване на родителите в образователния процес. Възобнови се 
дейността на клуб „Градина“ – учениците, включени в клуба подготвиха почвата и 
засадиха посадъчен материал, обособявайки три пространства: "Цветна градина", 
"Овощна градина" и "Дървесна екзотика".  
2.Продължи дейността на създадените 9 клуба по интереси в ОУ „Христо Ботев“, с. 
Исперихово и 1 клуб в НУ „Васил Петлешков“, гр. Брацигово. Закупени и доставени бяха 
спортните пособия за провеждането на спортните клубове, оборудвана бе и Дигитална 
класна стая за учениците от компютърния клуб. 
3.Продължи провеждането на допълнителните занимания със застрашените от 
отпадане ученици за учебната 2020/2021 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 220 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, кариерно 
развитие и обучение по предприемачество на учениците от 7-ми клас. Организирано бе 
посещение на две професионални гимназии в гр. Пазарджик на ученици от ОУ „Христо 
Ботев“.  
6.Проведени бяха следните събития с участието на родители на ученици: 10 срещи по 
модела Ателие за родители, 4 събития по модела Граждански университет за родители, 
12 Информационни дни, 4 Малки работни форуми и 16 срещи по модела „На кафе“.  
7. Проведени бяха 2 театрални постановки със 150 участника – бяха създадени 
предпоставки за преодоляване на негативните нагласи към етническия произход и 
културната идентичност. Проведени бяха 2 мащабни публични прояви с 300 участника 
– представяне на успехите на представители на етноса, техните силни страни и качества. 
Проведена бе симулация на сесия на Общинския съвет с участието на повече от 20 
ромски и български деца.  
 
 
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 
Партньори: Фонд за превенция на престъпността ИГА и ОУ „Кочо Честименски“, село 
Динката  
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.  
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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 и работиха 
активно върху подобряване на родителското участие в образователния процес. Поднови 
се дейността на клуб „Градина“, в който участващите деца създадоха и поддържаха 3 
обособени пространства: "Кът градински цветя", "Зелен кът" и "Овощна градина". 
2.Разработени бяха нови индивидуални/групови учебни програми за учениците, които 
са застрашени от отпадане, за учебната 2021/2022 година. Проведени бяха 
допълнителни занимания със застрашените от отпадане ученици по Български език и 
литература, Математика, Човек и природа и Околен свят в ОУ „Кочо Честеменски“, с. 
Динката и по математика в ОбУ „Христо Ботев“, с. Калугерово. 
3.Проведени бяха над 270 индивидуални психологически консултации с учениците от 
ОУ „Кочо Честеменски“, с. Динката и ОбУ „Христо Ботев“, с. Калугерово.  
4.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. 
5.Проведени бяха индивидуални срещи с родители на ученици от 5-ти клас, както и 
срещи с ученици от 6-ти клас. Реализирано бе посещение на ученици от 7-ми клас от ОУ 
„Кочо Честеменски“ с. Динката и ОбУ „Христо Ботев“, с. Калугерово в две професионални 
гимназии в гр. Пазарджик. С учениците от 7-ми клас бе проведено обучение по 
предприемачество.  
6.Организирани бяха 2 театрални постановки със 161 участници. Проведени бяха 2 
мащабни публични прояви – представяне успехите на представители на етноса, техните 
силни страни и качества. Реализирана бе симулация на сесия на Общинския съвет с 
участието на повече от 20 ромски и български деца.  
7.Проведени бяха 14 срещи по модела Ателие за родители, 4 срещи по модела 
Граждански университет за родители, 8 Информационни дни, 2 Малки работни форума, 
19 срещи по модела „На кафе“. 
 
Проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция – 2” 

 
Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик  
Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива  
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:  
-Провеждане на срещи с Комисията по здравеопазване и Правната комисия на Общински 
съвет, Брацигово. 
-Провеждане на срещи с Комисията по здравеопазване на Общински съвет, Пазарджик. 
-Провеждане на среща с председателя на Общински съвет, Пещера.  
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-Сключен Меморандум за сътрудничество между Фондация „Тръст за социална 
алтернатива“, Община Брацигово и Фондация „Фонд за превенция на престъпността 
ИГА“.  
-Сключен Меморандум за сътрудничество между Фондация „Тръст за социална 
алтернатива“, Община Пещера и Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“.  
 
 
Проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“ 
 
Период на изпълнение:  
1 юли 2020 – 30 юни 2021 г. 
Финансираща организация:  
Фонд АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ по ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. 

Цел на проекта:  
Постигане на съгласие за посоката на развитие на организацията в дългосрочен план и 
предприемане на действия за повишаване на нейния капацитет.  

Постигнати резултати:  
-Изготвен анализ на развитието до момента;  

-Проучване мнението на екипите на ИГА, партньори, бенефициенти, клиенти, донори;  

-Анализ на потребностите от обучение и повишаване компетентността на служителите;  
-Изработена нова стратегия за развитие. 

 

Проекти, стартирали през 2021 г. 

 
Проект: UNLOCKED 
 
Договор: KA204-02467C96 
Водеща организация: Alto-Sav Alapitvany (Унгария) 
Период на изпълнение: 1.1.2021 – 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 се планират 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).  
 
Дейности по проекта: 
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. 
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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. 
 

Проект "В защита на правата на човека", Договор № 14/07.07.2021 г. 
 
Период на изпълнение: 09.07.2021 г. - 30.04.2024 г. 
Източник на финансиране: Фонд Активни граждани България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. 
Водеща организация: Фондация „ Джендър алтернативи“ 
Партньори:  Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“, Фондация 
„Асоциация Анимус“, Фондация „Български адвокати за правата на човека“ 
Обща цел: Да се защитават правата на жертвите на домашно насилие, сексуално 
насилие и трафик на хора.  
Целеви групи: Пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус 
върху жени и момичета от ромски произход; студенти; представители на институции, 
ангажирани с проблема; младежи, участващи във фокус групи за превантивна работа; 
Основни дейности:  

1. Управление и отчитане на проекта; 
2. Комуникация – визуализация и публичност; 
3. Изследвания - 3 изследвания за нарушения правата на човека: изследвания на 

теми домашното насилие, сексуално насилие и трафик на хора в България; 
4. Правна програма за защита правата на човека – 138 национални дела и 3 

международни, от които на ИГА -  25 национални дела; 
5. Специализирана програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и 

насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход; 
6. Обучения за защита правата на човека: 

- обучение за подготовка на създаването на специализираните програми за 
подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с 
фокус върху жени и момичета от ромски произход; 

- 4 обучения на тема защита на правата на жените и младите момичета от 
полово базирани престъпления – домашно насилие, сексуално насилие, трафик 
на хора – еднодневни обучения за служителите на кризисните центрове на 
партньорските организации, представители на съд, полиция, прокуратура, 
социални служби, НПО, учители, лекари и медицински персонал; 

7. Дискусии със студенти - 5 дискусии в Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност 
право, психология, социални дейности и международни отношения; 

8. Превантивна работа с младежи - 3 фокус групи в Смолян, с читалище „Орфееви 
гори“ и женски клуб „Родопчанка“, театъра в Кърджали и театрална група „Чарли“ 
в Пловдив; 

9. Мониторинг и оценка – външен и вътрешен. 
 
 
 



18  

Постигнати резултати от ИГА:  
1. Назначен координатор от страна на партньора Фондация „Фонд за превенция на 

престъпността – ИГА“. 
2. Проведено изследване на тема сексуално насилие, изготвен доклад. 
3. Сключени граждански договори с двама юристи в рамките на Дейност 4 -  Правна 

програма за защита правата на човека. Дейността стартира през месец януари 
2022 г. 

4. Сключени граждански договори с двама юристи и психолог в рамките на Дейност 
5 -  Специализирана програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и 
насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход за 
консултиране. Дейността стартира през месец януари 2022 г. 

5. Участие на двама психолози от ИГА в обучение, организирано от водещата 
организация Фондация „Джендър алтернативи“ в гр. Пловдив, в рамките на 
Дейност 6 - Обучение за подготовка на създаването на специализираните 
програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на 
пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход. 

 
 
Проект „Превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм 
в общността (R2COM)“  
 
Договор: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000028395 
Водеща организация: Innovative Prison Systems (Португалия) 
Период на изпълнение: 1.11.2021 – 30.10.2024 г. 
Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2 
 
Цел:  

 Да подобри участието, знанията, уменията и работата в мрежа на НПО в областта 
на превенцията и противодействието на насилствения екстремизъм.  

 Да разшири знанията и разбирането относно „какво работи“ и „какво не работи“ 
при участието на НПО в превенцията и противодействието на насилствения 
екстремизъм; 

 Да разшири възможностите за споделяне на знания, опит и опит между НПО, 
работещи в превенция и противодействие на насилствения екстремизъм; 

 Да се задълбочи участието на НПО в инициативи за превенция и противодействие 
на насилствения екстремизъм и последващи/следващи грижи; 

 Да насърчи адекватни практики, за да отговори правилно на нуждите на 
професионалистите от НПО в превенцията и противодействието на насилствения 
екстремизъм; 

 Да се създаде надежден материал за подходяща подкрепа и насочване на 
действията на НПО при работа с уязвими лица; 

 Да се създаде стабилен инструмент за скрининг на риска от радикализация, 
подходящ за използване от НПО за оценка на „склонността към ангажиране“ на 
индивидите към радикални гледни точки/дейности. 

 
Очаквани резултати: 
- Изчерпателна база данни от основани на доказателства знания и ноу-хау за капацитет 
и специализиране на професионалисти от НПО по реинтеграция и превенция и 
противодействие на насилствения екстремизъм; 
- Оптимизирана роля на НПО за превенция и противодействие на насилствения 
екстремизъм; 
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- Иновативна и ориентирана към бъдещето база от знания и умения за подобряване на 
компетенциите на професионалистите от НПО относно реинтеграцията и превенцията 
и противодействието на насилствения екстремизъм; 
- Подобрено отношение към лица, уязвими към радикализация (и такива, които може 
вече да са радикализирани) в общността. 
 
 

V. Обществено участие и партньорства 
 

Фонд за превенция на престъпността  ИГА членува в: 
- Европейска организация по пробация (CEP); 
- Национална мрежа за децата; 
- 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, Лом, 
Пещера; 

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

Пазарджик,  Враца, Плевен, Благоевград, Кърджали, София 
 
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, България; 
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- 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. 

 
 


