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1. Въведение
Юридическото лице с нестопанска цел “Сдружение за педагогическа и
социална помощ за деца ФИЦЕ-България” е регистрирано на 1 май 2001 година
под номер 2987/2001 в Софийски градски съд.
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;
 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;
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 популяризира и разпространява информация, публикации и бюлетин,
свързани с проблемите на децата в риск.

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 на света.
СПСПД ФИЦЕ - България членува в Национална мрежа за децата /НМД/ и
Националния алианс за социална отговорност /НАСО/. Същевременно
Сдружението е в състава на Коалиция 2025 - мрежа от неправителствени
организации, които активно подпомагат процеса на деинституционализация в
България. Членове на сдружението вземат участие в експертни работни групи
към ДАЗД, МТСП, МОН.

2. Структурни промени и членове

ФИЦЕ-България съществува като членска организация, функционираща на
базата на Устав, приеман от Общото събрание на членовете като върховен
орган на управление и практически ръководена от Управителен съвет,
състоящ се от трима членове, към момента:
- Председател: Дашенка Кралева
- Членове: Звездица Ковачева и Ивайло Тепавичаров
На 15-ти октомври 2014 г. се проведе Общо Събрание на членовете на
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България в
хотел „Рамада София”.
На събранието беше направен отчет на Управителния съвет за изпълнените и
продължаващи проекти на организацията, както и беше взето решение г-жа
Звездица Пенева-Ковачева, дългогодишен експерт и обучител към
Сдружението, да бъде нов член на Управителния съвет, на мястото на г-жа
Наталия Христова-Михайлова.
Друго важно решение, което взеха членовете, бе да се промени адреса на
управление на Сдружението и той да бъде: град София, ул. Шести Септември №
33, ет.6.

През първите седем години от съществуването на организацията тя имаше
структурно финансиране и предлагаше безплатни обучения и дейности, което
се прекрати с приемането на България в ЕС. След 2007 г. организацията се
самофинансира чрез участие в проекти и стопанска дейности, което затрудни
осигуряването на финансова подкрепа на членовете на ФИЦЕ-България.

Членовете на Сдружението към края на 2014 г са 47 физически и юридически
лица.

Като членска организация ФИЦЕ-България и през отчитаните години бе
подчинила голяма част от дейността си на интересите на своите членове и
целевата група, с която те работят. Основният начин, по който ФИЦЕ-България
подкрепя своите членове е да ги информира, обучава и реализира
международни контакти с цел разработване и реализиране на проекти. През
2014 г организацията издаде три издания на ФИЦЕ бюлетина, които са
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двуезични(български и английски) и са достъпни безплатно в електронен
вариант на уебсайта на ФИЦЕ-България. В тях може да се намери повече
информация за дейността на организацията, статии и информация за събития.

За практическата реализация на проектите и дейността на ФИЦЕ-България
функционира офис екип на Сдружението, в който работят осем служители на
трудов договор за отчетния период. На доброволен или платен принцип за
определени проекти и задачи за ФИЦЕ-България през годините работят
експерти обучители, супервизори, оценители, преводачи и др.

3. Финансиране:
Финансирането на Сдружението е от три основни източника:
- Проекти, финансирани от европейски и други програми чрез държавни

институции или неправителствени организации в България и чужбина;
- Стопанска дейност, която се осъществява посредством Образователен

център „ТРЕЙС ООД”
- участие в процедури по Закона за обществените поръчки;

4. Функциониране и събития

Проекти

През октомври 2014 г. приключи реализацията на проект “Социалната
информатика в системата за грижа за деца и младежи”, който е продължение
на предишен проект за социална информатика- EVAS – Train - практически
ориентирана учебна програма за професионалисти от институции за деца.
Реализирането на проекта-продължение е със същите партньорски организации
и отново се финансира от програма Леонардо да Винчи. В проекта като партньори
се включват още две организации - фондация Privada Resilis, Испания и
Vorarlberger Kinderdorf, Австрия. Проведена е анкета сред професионалисти от
всички страни за ролята на социалната информатика в Германия, Австрия,
Испания, Люксембург и България; разработени са обучителни модули, свързани с
работата по случай и провеждането им в партньорските страни. В рамките на
реализирането на проекта са проведени множество работни срещи с партньорите
за обмяна на опит, създадена е интернет-страница за отразяване на
информацията. По проекта бяха създадени рамков учебен план за обучение на
ученици/студенти „Електронна документация, устойчивост и оценка на
качеството в институциите за грижа за деца и младежи”;Наръчник „Електронна
документация, устойчивост и оценка на качеството в грижата за деца и младежи“;
модул за допълнително обучение и квалификационен модул за обучение.

Проектът “Децата, автори на своя живот в общността”, финансиран от
фондация ОУК беше продължен и през 2014 г. с реализирането на проект
„Изследване и описание на факторите, водещи до изключване на младежи в
България”, който се реализира в периода 01.05.2014-30.06.2014г. Целта на
проекта беше да се анализират и обобщят факторите, водещи до изключване от
обществения живот на младежи между 16 – 30 години. Въпреки краткия срок за
реализация, по проекта бяха израбоени методика за анализ на факторите, водещи
до изключване; беше направено изследване за основните причини за този голям
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проблем и бяха изведени препоръки за намаляване влиянието на факторите,
водещи до него. Изследването е достъпно на български езика на сайта на ФИЦЕ-
България.

Проект „Нови перспективи” е финансиран от УНИЦЕФ-България. Основна цел на
проекта е изработването на анализ на ситуацията в СПИ, гр. Стралджа и СПИ, с.
Драгоданово. Проведени бяха редица обучения на персонала на СПИ, с.
Драгоданово за индивидуализиране и подобряване на работата с децата,
организирани са конференции по случай за всяко едно от настанените деца в
двете СПИ, реализирани са ателиета за занимания по интереси за децата в СПИ, с.
Драгоданово, както и едноседмичен лагер в планината. Проектът се реализира
усшешно до месец ноември 2014 г. След неговия завършек, в края на 2014 г. беше
дадено начало на проект “Нови перспективи-2”, който продължава работата в СПИ
в с. Драгоданово и започва работа в СПИ в с. Варненци. Проектът е планиран да
приключи до месец юли 2015 г.

През 2012 г. Сдружението започна разработването на проекти в нова сфера –
работа с бежанци и лица, търсещи закрила. Дейността продължи през 2014 г. с
началото на изпълнение на два проекта.

Първият проект е с наименование „Нови знания за подкрепа”, финансиран от
ЕБФ чрез Държавната агенция за бежанците. Основните дейности са свързани с
организиране и провеждане на обучителни семинари за учители и родители по
предварително изготвена програма за работа с деца – бежанци.

Проектът “Нови знания за подкрепа” стартира през м. Юни, 2014 година и цели
повишаване на компетентностите на учители от българските общообразователни
училища за работа с чужденци и за насърчаване и подпомагане на контактите
между родители и учители. Експерти на ФИЦЕ-България разработиха обучителна
програма за работа с деца-бежанци с модули по български език, математика и
социални компетентности, прилагането на която ще подпомогне работата на
учителите по основни учебни предмети в процеса на усвояване на базисни знания
в училище. В края на проекта и по време на прилагане на програмата е планирано
да се проведат и съвместни родителски срещи на учителите с родителите на
децата-бежанци, на които ще се представи обучителната програма и
възможностите за включване на децата в нея. Изпълнението на проекта е
предвидено да приключи до края на м. Юни, 2015 г.

От м. Ноември, 2014 г. стартира проект “Сигурност и подкрепа за децата”, Цел на
проекта е предоставяне на социални услуги, съобразени със специфичните нужди
на непридружени малолетни и непълнолетни бежанци, настанени в защитено
пространство на територията на Държавната агенция за бежанците при МС и под
нейна юрисдикция. Услугите ще бъдат предоставени за децата в защитените
пространства в гр. София и с. Баня, община Нова Загора.

За изпълнение на целта ще се разработи и приложи модел за работа по
предоставяне на социални услуги - социална, образователна, психологическа и
друг тип подкрепа, адаптирана към специфичните нужди на непридружени
малолетни и непълнолетни деца. Сформирани са два екипа по предоставяне на
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услугите, състоящи се от възпитател, социален работник и психолог, които ще
осъществяват ежедневни дейности с децата, настанени в защитените
пространства. Дейностите ще са свързани с оценка на потребностите на децата;
изготвяне на план за работа и намиране на перспективи; индивидуални и групови
дейности с децата за развиване на социални умения за живот в новата среда.

Изпълнението на Проект “Нови знания за подкрепа” и Проект „Сигурност и
подкрепа за децата“ ще осигури не само подобряване на живота на децата от
целевата група и разрешаване на голямата част от техните проблеми, но и ще
увеличи шанса им за създаване на по-добри житейски перспективи.

Проект „Заедно срещу насилието”, финансиран по програма ДАФНЕ на ЕК
приключи през декември 2014г. Водеща организация е ФИЦЕ – България, а
партньори са Федерален съюз на терапевтичните общности, Австрия и Фондация
Резилис, Испания. Дейностите бяха фокусирани върху превенция на случаите на
повторно извършване на насилие от деца и младежи на възраст 14-18 години в
България, Испания и Австрия. В процеса на изпълнение на проекта бе
осъществено изследване и оценка на факторите, които влияят върху
извършването на насилие. Описана и оценена е ефективността на системата от
услуги за подкрепа на извършителите и техните семейства и са направени
препоръки за повишаване на тяхната ефективност.
Основните дейности по проекта бяха - анализиране на предпоставките и
факторите водещи до това децата и младежите да извършват насилие, чрез
използване на специфични изследователски методи; Събиране и анализиране на
информация относно съществуващите системи за подкрепа – нормативна база и
практика; Подготовка на препоръки за повишаване на ефективността на
съществуващите практики; Организиране и провеждане на поредица от събития,
публикуване на материали, лобиране и застъпничество. Целева група на проекта
са професионалисти, институции и организации, ангажирани с работа с деца и
младежи извършващи насилие.

Проект “Подкрепа на младежкото участие”
През месец юни 2014 г. ФИЦЕ-България започна реализация на проект “Подкрепа
на младежкото участие” в България, който се финансира от фондация “Старият
бук”. По проекта се предвижда провеждане на обучение с представители на
организации, които имат отношение към младежкото участие в България;
изготвяне на ръководство за младежко участие и неговото представяне и
разпространение сред заинтересовани лица и институции.

5. Обществени поръчки

Гражданско дружество «Заедно за децата» Изпълнение на обществена поръчка
с предмет: "Обучения на персонала на новосъздадените услуги 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 обучения и
супервизии на персонала на новосъздадените услуги от месец юни 2013. Към
момента са обучени екипите на новосъздадените социални услуги за деца с
увреждания – ЦНСТ, ЦСРИ и ЗЖ в повече от 52 общини.
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6. ФИЦЕ-Интернационал
Фице-България е национална секция, представител на ФИЦЕ-Итер за България.
ФИЦЕ-Интернационал претърпя развитие към разширяване и
професионализиране: в момента се работи на регионален принцип и се изграждат
структури по континетни, които да подпомогнат формиране на континентални
политики.
Представители на ФИЦЕ-България участваха във всички конгреси и федеративни
съвети на организацията.
Проектът „Заедно срещу насилието“, „Трейн - косоциал“ и „Програма Прайд за
обучение на приемни семейства“ са реализирани в партньорство с други ФИЦЕ-
Секции.
Президентството е в България, както и техническия асистент. Дашенка Кралева е
президент за втори мандат до 2016 г.
През 2014 г. бяха проведени федераративни съвети във Франкфурт през месец
април и в Барселона през месец ноември.

7. ТРЕЙС ЕООД

Образователен център ТРЕЙС ЕООД е създаден през 2009 г. като център за
тренинги, изследвания, анализи, консултации и образование. Обученията, които
предлагаме, са разработени от екип от специалисти с дългогодишен практически
опит при провеждането на тренинги, свързани с повишаване на квалификацията
и ефективността на специалистите, работещи в сферата на подпомагане на деца и
семейства в риск. Обученията се провеждат по заявка на работодател, а темите
включват няколко основни насоки: Стратегическо планиране; Формиране и
управление на ефективни екипи; Управление на промяната; Програмиране,
планиране и управление на социалните услуги; Организиране и функциониране
на групи от резидентен тип; Водене на случай; Социална работа със семейства;
Методика за работа с деца със СОП. ТРЕЙС ЕООД изработва и анализи на общинско
и областно ниво - Цялостен анализа на социалната сфера - ефективност на
съществуващите услуги, нагласи и нужди на потребителите на социални услуги,
експертна оценка на индивидуални случаи; Анализ на нуждите от обучения за
повишаване на квалификацията на персонала на доставчиците на социални
услуги. Освен обученията, ТРЕЙС ЕООД предлага и индивидуални и групови
супервизии за работещи в социални услуги и отдели за закрила на детето, както и
конференции по случай и семейно-групови конференции

8. Цeнтър за професионално обучение към СПСПД ФИЦЕ - България

ЦПО към СПСПД ФИЦЕ-България е създадено през 2007 г. Сдружението притежава
лиценз за професиите «Сътрудник социални дейности» и «Помощник–
възпитател» от Националната агенция за професионално образование и обучение.

През отчетния период Удостоверение за част от професия са получили общо 62
участници в обучения, проведени по проекти на ФИЦЕ или от Образователен
център ТРЕЙС ООД.

Програмите, по които ЦПО към СПСПД ФИЦЕ-България провежда обученията, са
съставени съобразно предварително проучване и анализ на нуждите на групата и
са насочени към повишаване на професионалната квалификация и разширяване
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на възможността за кариерно развитие и преквалификация. Учебните програми
се съставят с особено внимание от специалисти с дългогодишен опит, като
задължително включват множество практически занимания за по-добро
възприемане и усвояване на материала. Учебните програми включват модули,
свързани с базисните знания и умения при предоставянето на социални услуги за
деца и семейства – същност, принципи и перспективи на социалната работа,
методи и техники за работа с деца и семейства, изграждане на умения за работа в
екип, интервизия и супервизия, работа с деца с девиантно и делинквентно
поведение, работа с родители, взаимодействие с други институции, ангажирани с
грижата за деца и семейства в риск, и мн. др. Съдържанието на учебните програми
постоянно се обновява, обогатява и доразвива, като се включва опитът на нашите
партньори от България и чужбина.

9. Планове за развитие на организацията

1. Приоритетната цел на УС на ФИЦЕ-България бе и е да осигури финансиране
чрез проекти за стабилното съществуване на организацията с цел осъществяване
на нейните цели.

2. Развитието на ФИЦЕ-България се очертава в посока на организация,
предлагаща специализирани обучения на работещите с деца в риск и създаваща
като част от дейността си Център (Институт) за професионално обучение.

3. ФИЦЕ-България се развива като супервизираща и консултираща
организация, подкрепяща реформата на социалните институции и образованието
в България по европейски модел.

4. Заетите на граждански договор, работещи към ФИЦЕ-България ще се
увеличават с всеки спечелен проект, а на пълно работно време ще бъдат
назначавани малък брой специалисти, свързани със стратегическото развитие на
организацията.

5. Връзките на организацията в международен план се разширяват и с други
страни-членки на ЕС, освен с Холандия, Австрия, Испания, Великобритания,
Сърбия и др.

6. Членството в Сдружението е прецизирано и ще останат наистина
убедените членове, тези които плащат редовно членски внос и участват в живота
на организацията.

7. Дейността на Трейс ЕООД ще бъде разширена и се очаква увеличаване на
приходите на търговското дружество.

8. ФИЦЕ-България ще се концентрира върху качеството на изпълнението на
проектите, но ще остане насочена към по-мащабни проекти, свързани с обучение
на възрастни.

Заключение

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България е както
организация, партньор както на работещите в социалните услуги, така и на
държавните управляващи институции и в международен план на много
организации от сферата. Сдружението има практическа експертиза,
изследователски опит и обучителна методическа програма за работа с деца в риск,
както в социален, така и в образователен план.
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Политиката му е свързана изцяло с подобряване на качеството на живот на
българските деца, чрез обучение на възрастните, които работят с тях.
ФИЦЕ-България подкрепя, облекчава и подобрява реализирането на реформата в
системата за грижа на деца и с това подкрепа прилагането на европейската
политика и своите членове.

Благодарност към всички партньори, колеги от НПО, колеги от институциите за
деца, училища, ресурсни центрове, министерства, общини, чуждестранни
партньори и организации, членове на ФИЦЕ-България, сътрудници, доброволци,
деца и семейства, пряко свързани с нашата работа! Нека ентусиазма ни се удвои
през следващите години!

Управителен съвет на СПСПД ФИЦЕ-България


