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Доклад за дейността на Сдружение за педагогическа и социална 

помощ за деца ФИЦЕ – България за 2012 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 11 срещи на Управителния 
съвет на СПСПД ФИЦЕ-България, Общо събрание на членовете на Сдружението 
и е избран нов член на Управителния съвет: доц. Ивайло Тепавичаров. 

Април 2012 

Април 2015 

Общо събрание 

Следващо общо събрание по устав 

Нови членове:  

През 2012 не са получени кандидатури от физически лица или организации за 
членство в Сдружението. 

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 2012 г. е 60, а на юридическите 
– 62, общо 122.  

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 функционират: 

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

Гражданско дружество «БАЛИЗ и ФИЦЕ за Детство за всички», за изпълнение 
обществена поръчка на Държавната агенция за закрила на детето. 

Гражданско дружество «БАЛИЗ-ФИЦЕ» за изпълнение обществена поръчка на 
Държавната агенция за закрила на детето. 

Гражданско дружество «Заедно за децата» за изпълнение обществена поръчка 
на Държавната агенция за закрила на детето. 

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; 
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 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; 

 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. 

 

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, План за изпълнение на 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 „ПРАЙД”, 
2011 - 2012 

Представяне, въвеждане и 
прилагане на структуриран 

Водеща организация: 

ФИЦЕ-България 
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 модел по Програма ПРАЙД за 
обучение и подкрепа на 
семейства – приемни, 
осиновители и близки 
родственици – за приемане и 
отглеждане на деца в риск. 

Във връзка с проекта бяха 
закупени правата ползване на 
програмата и ФИЦЕ-България 
получи лиценз за нейното 
използване. 

Всички ресурси на 
програмата бяха преведени от 
английски на български език. 
По проекта бяха обучени 18 
обучители на приемни 
семейства, които работиха с 
65 приемни и осиновителски 
семейства. Проведени бяха 2 
супервизии на обучителите от 
страна на сръбските мастер-
обучители. 

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

 

Проект „ПРАЙД 2” 
2008 -2009 

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. 

Развитие на модул “Приемна 
грижа за деца с увреждания” 

Превод и адаптиране на 
Ръководство за мастер-
обучители; 

Подготовка и провеждане на 
обучения за мастер-обучители 
на обучители на приемни 
семейства; 

Разпространение на 
Програмата ПРАЙД сред 
професионалистите в 
приемната грижа и набиране 

Водеща организация: 
ФИЦЕ-България 

Проектът се финансира 
от Фондация „Старият 
бук в България” и се 
изпълнява в партньорство 
с ФИЦЕ-Сърбия. 
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на нови приемни семейства. 

Проект „Аз мога – 
дай ми шанс“ 

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 
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).  

Част „Боравене с пари” бе 
преведена и адаптирана на 
български език.  

Проведени бяха търгове за 
избор на подизпълнители за 
обучения; за отпечатване на 
обучителни материали; за 
отпечатване на 
информационни материали; 
за изработване на софтуер; 
за обезпечаване на кетеринг 
за обучения; за експерти 
работа с родители, 
супервизии, софтуер и др., 
свързани с изпълнението на 
дейностите. 

Проведени бяха обучения на 
две групи учители и родители. 
Беше реализирана работа с 
деца. Бяха проведени срещи с 
партньорите и предаден 
междинен отчет за периода 
ноември 2011 – юни 2012. 

През следващата година 
предстои да бъде преведена 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. 
Юнаците, ОУ „Васил 
Априлов”, СОУ 
„Методий Драгинов”. 

Проектът се финансира 
по ОПРЧР. 



 

 6 

адаптирана част „Време и 
боравене с часовник”, да бъде 
разработен Софтуер и да 
бъдат издадени двете нови 
преведени и адаптирани части 
на Ремелка. 

Проект “Социалната 
информатика в 
системата за грижа 
за деца и младежи”, 
финансиран от 
програма Леонардо 
да Винчи 

Проведена е една работна 
среща в София през месец 
октомври 2012 г. Планирани са 
дейности, свързани с 
провеждане на анкета сред 
професионалисти от всички 
страни за ролята на 
социалната информатика в 
Германия, Австрия, Испания, 
Люксембург и България; 
разработване на обучителни 
модули, свързани с работата 
по случай и провеждането им 
в партньорските страни; 
обмяна на опит и създаване 
на интернет-страница за 
отразяване на информацията. 

Продължителност на проекта: 
от октомври 2012 до октомври 
2014 г. 

Водеща организация: 
Висше католическо 
училище за социални 
дейности, гр. Майнц, 
Германия 

Партньори:  

Институт за детска и 
младежка помощ, гр. 
Майнц, Германия, ФИЦЕ-
България, Институт “Saint 
Josef”, Люксембург, 
Католическо училище, 
гр. Майнц, Германия, 
Софийски университет 
„Св. Климент Охридски”, 
Институт в Саарбрюкен, 
Фондация Privada Resilis, 
Испания, Vorarlberger 
Kinderdorf gGmbH, 
Австрия 

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 

Изпълнението на поръчката 
включва формиране на 
експертен екип за адаптиране 

По задание по проект на 
УНИЦЕФ-България.  

Изпълнител – ФИЦЕ-



 

 7 

родители, 2011 – 
2012  

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 
родители и провеждане на 
супервизии. Дейностите са 
проведени и отчетени през 
декември 2012 г. Доклад от 
обобщението на анкети с 
родителите ще бъде изготвен 
през януари 2013 г. 

България 

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” и проект 
“Професионална 
подкрепа” 

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

Проведени бяха, 
психологически консултации, 
групови интеркултурни 
мероприятия и създадена 
програма за работа с 
целевата група. Издадена бе 
информационна книжка на 
арабски и персийски. 

Повишаване на 
професионалната 

Водеща организация 
ФИЦЕ-България 

Проектът е финансиран 
от Европейски бежански 
фонд, Държавна 
агенция за бежанците 
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компетентност на персонала 
от институции, чиято дейност е 
пряко свързана с въпросите на 
бежанците и търсещите 
закрила. Проведени бяха 
обучения и издаден Наръчник. 

Проектите  бяха изпълнени и 
приключени технически през 
2012 г. 

Изследвания: 

1. Организиране и провеждане на проучване на ситуацията на уязвими 
групи, търсещи международна закрила и бежанци. 

2. Разработване на инструментариум за събиране и анализиране на 
информация и изготвяне на анализ на нуждите от обучения като основа за 
разработване на програма. 

Публикации: 

1. брошура „Когато пристигнете в България” 

2. Програма за психологическо и социално консултиране на бежанци и 
търсещи закрила 

/Издания по проекти, финансирани от ЕБФ/ 

Членство: 

ФИЦЕ-България е член на Национална мрежа на децата. 

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

Конференции и семинари: 

Конференция по проект „Равен шанс” - конференцията бе въвеждаща и се 
проведе в гр. Пазарджик през месец януари 2012 г. 

Други: Представители на ФИЦЕ-България взеха участие в Конференции на 
ИФКО, Еврочайлд и УНИЦЕФ. 

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, 
Обучение по програма „Прайд” 

Други дейности: 

Участие в различни държавни комисии;  

Участие в Национален съвет за закрила на детето; 

Съветник на чуждестранни организации; 
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Комуникация с членове; 

Подготовка на нови проектни предложения; 

ФИЦЕ Интернационал: 

Дашенка Кралева работи като Президент на ФИЦЕ-Интернационал и участва в 
два Фдеративни съвета на организацията, както и в две заседания на 
Изпълнителния комитет. През октомври 2012 г. ФС на ФИЦЕ-Интер бе 
организиран в гр. София от ФИЦЕ-България. 

 

 

11.03.2012 г. 

София 

 

 

Дашенка Ташкова 

/Председател на УС на СПСПД ФИЦЕ-България/ 


