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Доклад за дейността на Сдружение за педагогическа и социална 

помощ за деца ФИЦЕ – България за периода 2009 – 2011 г. 
 
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България е 
неправителствена организация, създадена през 2001 г.  
ФИЦЕ-България обединява професионалисти в сферата на грижа за деца. В 
организацията членуват 121 юридически и физически лица – домове за деца, 
интернати, възпитателни училища, неправителствени организации, възпитатели, 
социални работници, студенти, преподаватели. 

ФИЦЕ-България е част от международната организация ФИЦЕ ИНТЕР – 
Международна федерация на възпитателните общности. ФИЦЕ ИНТЕР е със 
статут на консултант към ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, ЕКОСОК и Съвета на Европа и има 
свои представителства в над 40 страни в света. 

Председател: Дашенка Ташкова 

На тази длъжност от:  Март 2001 г. 

Лице за контакт (име и e-mail 
адрес) 

Дашенка Ташкова 

ficebg@prolink.bg 

Срещи на управителния съвет: 

По време на периода на отчитане са проведени 19 срещи на Управителния 
съвет на СПСПД ФИЦЕ-България. 

Април 2009 

Април 2012 

Общо събрание 

Следващо общо събрание по устав 

Нови членове:  

През отчетния период Управителният съвет е приел 17 нови членове на 
Сдружението – 9 физически и 8 юридически лица. 

Съществува проблем относно това, че не всички членове на Сдружението 
плащат редовно членския си внос, който възлиза на 5 лв. месечно за НПО, 4 лв. 
за специализирани институции и общини и 3 лв. за физически лица. До всички 
членове редовно се изпраща заедно с бюлетина справка за дължим членски 
внос.  

Броят на членовете физически лица към края на 2011 г. е 59, а на юридическите 
– 62, общо 121.  

Финансиране: 
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Финансирането на ФИЦЕ-България е комбинация от 3 източника:  

1. Проекти, финансирани от европейски програми, чрез български 
държавни институции, международни програми, частни фондации. 

2. Стопанска дейност.  

3. Членски внос 

Членски внос: 1% от целия бюджет на ФИЦЕ-България. 

По решение на УС функционира Образователен център ТРЕЙС ООД със 
следните търговски дейности: анализи, консултиране, супервизия и обучения за 
общини, държавни институции и физически лица.  

Мисия: 

Мисията на ФИЦЕ-България е да работи активно за подобряване качеството на 
живота на децата на България. 

ФИЦЕ-България: 
 работи за защита правата на децата в България; 

 работи за повишаване качеството на грижата за децата в рискова 
ситуация; 

 е активна организация, която търси, прилага и популяризира 
алтернативни модели за работа с деца в риск; 

 спазва политически и религиозен неутралитет и се бори срещу всякакви 
форми на дискриминация; 

 е обществено отговорна организация; 

 подкрепя обмяната на знания и опит в областта на педагогическата и 
социална помощ между членовете на организацията; 

 търси комбинация между висококвалифицирани мениджъри от бизнеса 
и висококвалифицирани специалисти от сектора на социалните услуги, 
които работейки интензивно да достигнат до оптималната подкрепа на 
нуждаещи се групи от хора. 

За постигане на целите си ФИЦЕ-България: 
 създава методики и обучителни програми за реформиране на 

специализираните институции в страната; 

 лобира за промени в законодателството, свързани с повишаването на 
благосъстоянието на децата в България; 

 организира обучения за специалисти в областта на грижата за деца и 
възрастни в риск; 

 организира семинари и конференции за обмяна на опит; 

 провежда научни изследвания; 
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 подкрепя възможности за срещи и обмяна на опит както на специалисти 
в областта на социалните дейности, на деца и младежи, така и на 
представители на бизнеса; 

 създава, подкрепя и супервизира партньорски проекти между български 
и чуждестранни организации, работещи с деца в риск; 

 подкрепя и консултира проекти на членовете на организацията; 

 популяризира и разпространява информация, публикации и бюлетин, 
свързани с проблемите на децата в риск. 

Особености на организационното развитие 

1. През изминалите години продължи процесът 
на деинституционализация и закриване на 
специализирани институции за деца, лишени от 
родителски грижи и увреждания. Засили се 
процесът на създаване на малки групи (ЦНСТ) и 
разкриване на нови социални и образователни 
услуги в общността. 

2. ФИЦЕ-България функционира като НПО, в 
което работят експерти на постоянен или временен 
договор, а не като мрежа, консолидираща общо 
мнение и становище по определени въпроси или 
събития. 

Становището по 
определени проблеми в 
държавната политика и 
законодателството бе 
изразявано като 
становище на УС, а не 
на членовете на ФИЦЕ-
България. 

Част от членовете на 
сдружението отпаднаха 
поради закриване на 
институцията – ДДЛРГ и 
ПУ. 

Особености на отчитания период по отношение на политиките за децата 

Изработени бяха много проекти за закони: Закон за 
детето, Закон за предучилищното и училищно 
образование, Концепция за правосъдието за деца, 
Закон за ОМБУДСМАНА, Закон за социалното 
подпомагане. 

Експерти на 
Сдружението взеха 
активно участие в 
изработването на 
законопроектите или в 
даването на 
предложения и 
обсъждания. 

Дейности: 

Проект „Обединени 
за реформа в 
системата за 
работа с деца в 
риск”, 2008 – 2009 
 

1. Формиране на местни 
екипи в 4 общини от 
заинтересованите страни в 
системата за грижа за деца 
на местно ниво; 

2. Обучение на формираните 
местни екипи по 
стратегическо планиране на 
социални услуги; 

Партньор: Фондация 
„Помощ за 
благотворителността в 
България” Финансиран 
от Оперативна 
програма 
Административен 
капацитет 
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3. Изработване на планове за 
действие на екипите. 

Проект „Достоен 
живот за децата на 
Добрич” 2008 -2009 

1. Експертен анализ на случаи; 

2. Планиране на социални 
услуги; 

3. Разработване на методики и 
документация за работа по 
случай; 

4. Формиране на екипи от 
социални работници; 

5. Предоставяне на социални 
услуги. 

Водеща организация 
ФИЦЕ-България, 
Партньори: 

Фондация „Ръка за 
помощ” и община 
Добрич Финансиран по 
програма ФАР 
„Деинституционализация 
посредством 
предоставяне на услуги 
в общността за рискови 
групи” 

Качество за децата  Изработване на стандарти за 
резидентна грижа, базирани 
на метода “Stories telling”  

SOS Детски селища; 
IFCO  

Младежки обмен с 
младежи от 
Люксембург 

Съвместни дейности и обмен 
на знания, опит между 
младежи от Люксембург и 
България.  

Institute “Saint Joseph” - 
Люксембург 

Проект „Достоен 
живот – шанс за по-
добро бъдеше за 
децата, лишени от 
родителски грижи в 
Дом за деца 
“Лудогорие” гр. 
Исперих” 
2009 – 2010 г. 

Разработени са методики за 
предоставяне на услугата 
ЦНСТ; проведени са обучения, 
супервизии и консултиране в 
практиката на персонала на 
ДДЛРГ; проведена 
заключителна конференция; 
Проектът е отчетен и 
финансово приключен. 

Водеща организация: 
Община Исперих, 
партньор ДДЛРГ 
„Лудогорие” 
Финансиран от 
Оперативна програма  

“Развитие на човешките 
ресурси” 

Проект „Заедно за 
децата на Варна” 
2009 – 2010 
 

Направен е експертен анализ 
на случаи; разработване на 
методики и документация за 
работа по случай;децата са 
настанени в новите социална 
услуга: ЦНСТ  извън сградата 
на дома; формирани са 
екипи от социални работници; 
целият персонал на дома и 
новите услуги е 
обучен;услугите се 
предоставят;  

Проектът е отчетен към ОПРЧР, 

Водеща организация: 
Община Варна; 
партньор ДДЛРГ 
„Другарче”. 
Финансиран от 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси”, „За по-добро 
бъдеще на децата” 
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отчетът е приет и плащанията 
финализирани. 

Проект „За по-
успешно бъдеще на 
децата” 2009 – 2010 

Направен е експертен анализ 
на случаи; разработване на 
методики и документация за 
работа по случай;децата са 
настанени в новите социални 
услуги: ЦНСТ и Преходно 
жилище; формирани са 
екипи от социални работници; 
целият персонал на дома и 
новите услуги е 
обучен;услугите се 
предоставят. 

Проектът е отчетен към ОПРЧР, 
отчетът е приет и плащанията 
финализирани. 

Партньори: община 
Нова Загора, ДДЛРГ 
„Мария Роза”, с. 
Асеновец Финансиран 
от Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси”, „За 
по-добро бъдеще на 
децата” 

Проект „Нов поглед 
към промяната в 
социалната 
система – център за 
тренинги, 
изследвания, 
анализи, 
консултации и 
образование” 2008 – 
2010 

По проекта бяха преведени и 
адаптирани методи за работа 
с деца, ползващи резидентни 
услуги; издадени материали: 9 
книги, рекламни материали на 
Образователния център и на 
проекта ; реализирани 
социологически изследвания 
за характеристиките на 
семействата на децата, 
настанени в резидентни 
услуги; обучени обучители по 
отделните методи; обучени са 
над 400 специалисти, 
работещи в сферата за грижа 
за деца; създадена е Интернет 
страница на Образователен 
център Трейс ЕООД; издаден е 
ФИЦЕ-бюлетин, посветен на 
проекта; 

Водеща организация:  

Холандски институт за 
младежта, Утрехт, 
Нидерландия 

Финансиран от 
програма МАТРА на 
Министерство на 
външните работи на 
Кралство Нидерландия 

Проект „Равен 
шанс-обмен на 
знания за 
интеграция на деца 
със специални 
образователни 
потребности” 2007-
2010 

Проектът реализира 
предвидените дейности: 
превод и адаптиране на 
холандската Методика по 
смятане Ремелка – първа и 
втора част; обучение на 570 
специалисти – учители, 
психолози, възпитатели, 

Водеща организация 
Сдружение за детска и 
младежка помощ, 
Зволе, Холандия  

Финансиран от 
програма МАТРА на 
Министерство на 
външните работи на 
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работещи с деца със СОП по 
методиката; провеждане на 2 
социологически изследвания 
за нагласите на местната 
общност към децата със СОП; 
провеждане на 
Информационна кампания 
„Аз мога – дай ми шанс” в 12 
общини – пилотни по проекта: 
София, Варна, Стара Загора, 
Пазарджик, Перник, Ловеч, 
Кюстендил, Враца, Плевен, 
Монтана, Хасково, Ловеч; 
работа с родителите на деца 
със СОП; издаване на издание 
Ремелка в две части с диск и 
учебни филми; провеждане 
на финална конференция 
през м. юни с международно 
участие. Проектът е отчетен 
към Министерство на 
външните работи на Кралство 
Нидерландия и финансовия и 
технически отчет е приет без 
забележки. 

Кралство Нидерландия 

Проект EVAS – Train – 
практически 
ориентирана учебна 
програма за 
професионалисти 
от институции за 
деца, 2009-2011 
 

Преведени и адаптирани са 
въпросници от немската 
система EVAS (Инструмент за 
качествено измерване и 
оценяване ефективността на 
работата по случай на деца, 
настанени в резидентни 
услуги); проведени са 
тристранни срещи между 
партньорите; договорени е 
проектно предложение за по-
голям проект, с нов партньор – 
още една европейска 
държава и кандидатстване по 
програма Леонардо на ЕС. 

Проектът е отчетен успешно. 

Партньори:  

Институт за детска и 
младежка помощ, гр. 
Майнц, Германия; 
Институт “Saint Josef”, 
Люксембург; 
Католическо училище, 
гр. Майнц, Германия; 
Софийски университет 
„Св. Климент Охридски”  

Български организации, 
в които ще се прилага 
ЕВАС: SOS – детски 
селища, ДДЛРГ – 
Лудогорие, гр. Исперих. 
Финансиран от 
програма Леонардо да 
Винчи 

Проект “Родителите 
са родители – 

Проектът е продължение на 
реализирания вече проект 

Водеща организация:  

Холандски институт за 
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работа с родители 
на деца в риск”, 
2011 

“TRACE – нов поглед към 
промяната в социалната 
система”, финансиран по 
Програма МАТРА на 
Министерството на външните 
работи на Кралство 
Нидерландия. В него бяха 
организирани поредица от 
обучения (за повече от 400 
професионалисти от 
сферата) и бе разработена 
програма за обучение. 
Проектът е за подкрепа на 
професионалисти по 
отношение на повишаване на 
нивото на компетентност за 
работа с родители. 
Реализиран е в периода май – 
декември 2011 г. Основната 
цел е изясняване на 
разбирането за ролята на 
семейството в живота на 
децата и повишаване на 
компетентността и уменията 
на професионалистите за 
ефективна подкрепа на 
родителите чрез разработване 
и обучение по специфични 
модули за работа с деца и 
родители. 

младежта, Утрехт, 
Нидерландия 

Проектът е финансиран 
от Министерството на 
здравеопазването на 
Кралство Нидерландия и 
партньорите по проекта 
Холандски институт за 
младежта, гр. Утрехт. 

Проект „ПРАЙД”, 
2011 – 2012 

Представяне, въвеждане и 
прилагане на структуриран 
модел по Програма ПРАЙД за 
обучение и подкрепа на 
семейства – приемни, 
осиновители и близки 
родственици – за приемане и 
отглеждане на деца в риск. 

Водеща организация: 

ФИЦЕ-България. 

Проектът се финансира 
от Фондация „Старият 
бук в България” и се 
изпълнява в партньорство 
с ФИЦЕ Сърбия. 

Проект „Аз мога – 
дай ми шанс”, 2011 – 
2013 

Проектът предвижда да бъде 
доразвита холандската 
обучителна програма по 
математика Ремелка. Голяма 
част от нея – математическите 
програми и една програма по 
социална компетентност, са 
вече адаптирани, развити и 

Водеща организация 
ФИЦЕ-България в 
партньорство с училища 
от област Пазарджик : 

ОУ „20-ти април”; VІ ОУ 
„Любен Каравелов”; VІІ 
ОУ „Христо Ботев”; ОУ 
„Христо Ботев”, с. 
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приложени през последните 
четири години от експертен 
екип на ФИЦЕ-България (по 
проект “Равен шанс - обмен 
на знания за интеграция на 
деца със специални 
образователни потребности”, 
финансиран от Програма 
МАТРА Класик на 
Правителството на Кралство 
Нидерландия). По настоящия 
проект ще бъдат преведени и 
адаптирани останалите две 
части по социална 
компетентност и ръководство 
за учителя към тях, като по този 
начин ще бъде завършена 
Ремелка като цялостна 
програма, към която ще бъде 
създаден и софтуер на базата 
на цялата учебна програма. 

Юнаците; ОУ „Васил 
Априлов”; СОУ 
„Методий Драгинов”  

Проектът се финансира 
по Оперативна 
програма “Развитие на 
човешките ресурси”. 

Диагностичен 
център за младежи 
с девиантно 
поведение 

Изграждане на диагностичен 
център в Сливен в 
сътрудничество с 
Министерство на 
образованието, младежта и 
науката, Министерство на 
труда и социалната политика, 
Държавна агенция за закрила 
на детето. Проведе се 
работно посещение в СПИ 
Драгоданово, работни срещи 
със зам. Министри на МТСП, 
АСП, ДАЗД. 

Проектът е в процес на 
подготовка. 

ФИЦЕ-Швейцария; BEO 
Bolingen 

ФИЦЕ-Македония 

Да пораснем 
заедно – 
Работилница за 
родители, 2011 – 
2012  

Изпълнението на поръчката 
включва формиране на 
експертен екип за адаптиране 
на Програма за работа с 
родители – „Работилница за 
родители”, избор на обучители 
от гр. Гоце Делчев, Плевен, 
Левски и община Тунджа, 
провеждане на обучения за 
обучители, обучения за 

По задание по проект на 
УНИЦЕФ-България.  

Изпълнител – ФИЦЕ-
България 
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родители и провеждане на 
супервизии.  

ДАЗД по проект 
„Детство за всички” 

Изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: "Обучения 
на персонала на 
специализираните институции 
за деца с увреждания и 
супервизия за повишаване на 
професионалните умения за 
работа с деца с увреждания в 
изпълнение на Дейност 6 от 
Проект „Детство за всички”на 
ДАЗД. Експертен екип от 
ФИЦЕ-България и БАЛИЗ 
провежда супервизии на 
персонала на ДДУИ и ДДМУИ 
в периода януари 2012 – юни 
2013 г.  

Гражданско дружество 
„БАЛИЗ и ФИЦЕ за 
Детство за всички” 

Проект “Подкрепа 
за адаптация и 
бъдеще” 

Предоставяне на 
психологическа подкрепа на 
чужди граждани, търсещи 
закрила или получили статут на 
бежанци в България. 

Проектът се изпълнява през 
2012 г. 

Водеща организация 
ФИЦЕ-България 

Проектът е финансиран 
от Европейски бежански 
фонд, Държавна 
агенция за бежанците 

Проект 
“Професионална 
подкрепа” 

Повишаване на 
професионалната 
компетентност на персонала 
от институции, чиято дейност е 
пряко свързана с въпросите на 
бежанците и търсещите 
закрила 

Проектът се изпълнява през 
2012 г. 

Водеща организация 
ФИЦЕ-България 

Проектът е финансиран 
от Европейски бежански 
фонд, Държавна 
агенция за бежанците 

Изследвания: 

1. “Нагласите на местните общности относно възможностите на деца със 
специални образователни потребности”, 2009 г. 

2. “Потребностите на децата в институциите”, 2009 г. 

3. “Правата на децата в институциите”, 2010 г. 

Публикации: 
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1.ФИЦЕ - бюлетин –10 издания за периода (издание за социална педагогика – 
по 500 броя);  

2. Издадени обучителни модули:  

„Работа по случай”; „Работа с родители”; „Живот в малка група”; 
„Професионалната роля на социалния работник в живота на детето и 
семейството”; „Работа с деца и младежи с девиантно поведение”; 
„Стратегическо планиране на развитието на социалните услуги за деца и 
семейства”; „Въведение в управлението”; „Екип и екипна работа”; “Ръководство 
за работа с родители”. 

3. “Наръчник за реформатори ентусиасти” - наръчник за общини и институции 
в планиране на социални услуги за деца 

4. Издадени календари, рекламни материали на ФИЦЕ-България и календари, 
тефтери, рекламни материали на Образователен център Трейс. 

Членство: 

ФИЦЕ-България е член на Национална мрежа на децата. 

ФИЦЕ-България е член на Национален алианс за социална отговорност. 

Конференции и семинари: 

“Защо не се случва реформата в системата за грижа за деца – опитът от 
проект „Обединени за реформа в системата за работа с деца в риск”, Юли 
2009 г. 

“Деинституционализация = Достоен живот за децата на Добрич?”, Октомври 
2009 г. 

“Деинституционализация по български – опитът на една неправителствена 
организация”, Октомври 2009 г. 

“Да превърнем трудностите във възможности”, Ноември 2009 г. 

„За по-успешно бъдеща на децата в община Нова Загора”, Ноември 2010 г. 

„Достоен живот - шанс за по-добро бъдеще за децата, лишени от родителски 
грижи в Дом за деца „Лудогорие”, Ноември 2010 г. 

“Заедно за децата на Варна”, Ноември 2010 г. 

„Представяне на програма за обучение на приемни и осиновителски 
семейства”, Септември 2011 г. 

“Родителите са родители” (10 години ФИЦЕ-България за семейството), 
Декември 2011 г. 

Обучения: 

“Работа по случай и планиране на грижата”; “Работа с родители”; “Екип и 
екипна работа”; „Живот в малка група”, „Работа с деца с девиантно и 
делинквентно поведение”, Въведение в управлението, Обучение по прилагане 
на методиката „Ремелка”, Училище за родители, супервизии и консултации, 
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Обучение по програма „Прайд” 

Други дейности: 

Участие в различни държавни комисии;  

Участие във Фонд „Социално подпомагане”; 

Участие в Национален съвет за закрила на детето; 

Съветник на чуждестранни организации; 

Комуникация с членове; 

Подготовка на нови проектни предложения; 

ФИЦЕ Интернационал: 

Дашенка Ташкова бе избрана за Президент на ФИЦЕ Интернационал през 
декември 2010 г. 

Изработен бе Стратегически план и План за действие на ФИЦЕ ИНТЕР. 
Сформирани бяха работни групи и избрани Генерален Секретар и 
Вицепрезиденти.  

 

 

20.03.2012 г. 

София 

 

 

Дашенка Ташкова 

/Председател на УС на СПСПД ФИЦЕ-България/ 


