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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;
 популяризира и разпространява информация, публикации и бюлетин,

свързани с проблемите на децата в риск.
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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 доц. д-р Ивайло Тепавичаров

През първите седем години от съществуването на организацията тя имаше
структурно финансиране и предлагаше безплатни за членовете на ФИЦЕ,
обучения и дейности, което се прекрати с приемането на България в ЕС, поради
прекратяване на донорското финансиране. 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 2015 г. са 45 физически и
юридически лица.

Като членска организация ФИЦЕ-България и през отчитаната 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 2015 г. организацията публикува едно издание на ФИЦЕ бюлетина, в
който може да се намери повече информация за дейността на организацията,
статии и информация за събития. Той се предоставен на членовете на
Сдружението, които са заплатили членския си внос. ФИЦЕ предоставя
информация на членовете си и чрез използването на информационните
технологии. За целите на Сдружението функционира уеб-сайт, в който
регулярно се споделят новини относно проектите и дейностите, реализирани
от него(http://fice-bulgaria.org/). Функционира и Фейсбук група – с цел
популяризиране на мисията на Сдружението, която е свободно достъпна не
само за членовете му, а и за всички заинтересовани лица.

За практическата реализация на проектите и дейността на ФИЦЕ-България
функционира офис екип на Сдружението, в който работят петима служители
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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

В рамките на проект “Подкрепа на младежкото участие” експертите от
ФИЦЕ-България - Дашенка Кралева и Александър Миланов разработиха
„Наръчник за подкрепа на участието на младежи в живота на общността“.
Проектът бе финансиран от фондация “Старият бук”. Той приключи на 7 април
2015 г. със заключителна конференция, на която беше представен Наръчника.
В нея взеха участие членове на организации, работещи в сферата на грижата за
деца и младежи, младежки организации и други заинтересовани лица. В
рамките на проекта, също така, през 2014 г. беше проведено обучение с
представители на организации, които имат отношение към младежкото
участие.

В края на 2014 г. ФИЦЕ-България започна изпълнението на проект „Нови
перспективи II”, финансиран от УНИЦЕФ-България, продължение на проект
„Нови перспективи“. Той обхваща поредица от целенасочени дейности в
социално-педагогическите интернати в с. Драгоданово, община Сливен и с.
Варненци, община Тутракан. Целта е постигане на промяна в съществуващите
СПИ, която да подобри живота на настанените деца чрез професионална
работа, ориентирана към зачитане на техните права, нужди и най-добър
интерес. В рамките на проекта се извършват следните дейности: обучения на
персонала на двата СПИ, консултации на персонала, супервизии, организиране
и провеждане на срещи по планиране - конференции по случай, семейно-
групови конференции, екипни срещи по планиране, разработване, адаптиране
и въвеждане на работна документация в СПИ Варненци, форми на
индивидуална работа и дейности за организация на ежедневието и свободното
време.

И през 2015 г. Сдружението продължи работата си по темата за бежанците.
През тази година успешно бяха реализирани дейности по два проекта,
насочени към работата с деца-бежанци.

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

Проект “Нови знания за подкрепа” стартира през м. Юни, 2014 година и
имаше за цел 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, като за
тази цел адаптираха холандската методика „Ремелка“. В рамките на проекта се
проведоха съвместни родителски срещи на учителите с родителите на децата-
бежанци, на които беше представена обучителната програма и възможностите
за включване на децата в нея. Проектът приключи на 22.06.2015 г. със
заключителен семинар, на който бяха представени отделните модули на
обучителната система.

От м. Ноември, 2014 г. стартира проект “Сигурност и подкрепа за децата”,
Цел на проекта беше 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.

В рамките на проекта беше разработен модел за предоставяне на социални
услуги за непридружени деца бежанци – “Мобилен център за работа с
непридружени деца-бежанци”. За целта беше създаден мултидисциплинарен
екип от експерти, включващ социален работник, психолог, възпитател по
социални умения, възпитател по български език и преводач.

Този модел за предоставяне на социални услуги е заимстван и адаптиран в
българските условия. Той се базира основно на издадения от Международната
социална служба в Швейцария - “Наръчник за работа с непридружени
малолетни и непълнолетни”. ФИЦЕ-България преведе и адаптира наръчника с
изричното съгласие на директора на Международната социална служба в
Швейцария – Ролф Видмар.

През 2015 г. ФИЦЕ-България започна работа по проект „Отключване на
правата на децата: Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС
за реализиране на правата на уязвимите деца“. Водеща организация по
проекта е Център за закрила на правата на децата „КОРАМ“, Великобритания.
Освен ФИЦЕ-България партньори са над 10 организации от Италия, Естония,
Словакия,Чехия, Великобритания, Италия, Полша, Гърция, Унгария. Проектът
се финансира от Фонда на ЕС за гражданство и основни права. В рамките на
проекта беше създадена обучителна програма за развиване на умения за
комуникация, съобразена с възрастта на детето, щадяща и включваща
практически методи за работа, базиращи се на правата на децата, за практици
и професионалисти, работещи с деца, които са част от съдебен процес, в
резидентна грижа или под някаква форма на задържане. Бяха проведени
въвеждащи обучения в Русе, Кърджали и София, в които взеха участие 120
професионалисти, работещи с деца в досег до правосъдната система –
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прокурори, съдии, секретари на МКБППМН и експерти на ЦКБППМН, социални
работници, възпитатели, специалисти, работещи с деца в резидентни услуги
или под някаква форма на задържане.

Проект „Професионално развитие“, финансиран от фондация Стария бук в
България, има за цел актуализиране, адаптиране и преиздаване на основните
обучителни модули на ФИЦЕ-България и Образователен център ТРЕЙС. През
последните години дейността на Сдружението се разшири значително в
следствие на участието му в множество международни проекти и събития, а
експертите му придобиха практически опит в много области. С цел да
отговори на нуждите на професионалистите в България, работещи в сферата
на грижа за деца и младежи, се налага актуализиране на обучителното
съдържание с нови методи и техники за работа и отпечатването му.

5. Обществени поръчки

Приключи дейността на Гражданско дружество «Заедно за децата» в
изпълнение на проект „Детство за всички” на ДАЗД

В края на април 2015 г. приключи изпълнението на дейностите по
Рамковите споразумения между ГД “Заедно за децата” (Консорциум между
Българския алианс за деца с интелектуални затруднения и ФИЦЕ-България)
и ДАЗД за осигуряване на обучения и супревизии на персонала на
новосъздадените услуги за деца с увреждания по проект „Детство за всички”.
Обученията и супервизиите стартираха с откриването на първите Центрове
за настаняване от семеен тип през м. ноември 2012 г. и до края на април 2015
г. бяха обучени повече от 1600 новоназначени специалисти - детегледачи,
социални работници, ръководители на услуги, медицински сестри,
рехабилитатори, психолози и други. Програмата обхващаше теми, свързани
повишаване на квалификацията и придобиване на практически умения за
работа с децата и младежите в посока индивидуализиране на грижата и
осигуряване на условия за живот в близка до семейната среда.

Групови супервизии бяха проведени първоначално в 14 общини в периода
януари - октомври 2014 г., а по-късно в още 43 общини в рамките на три
месеца - февруари, март и април 2015 г., като основната цел бе да се
подкрепят екипите в условията на преход и въвеждане на нов модел за
работа. Ежемесечните срещи бяха насочени към преодоляване на
противоречия във все още новите екипи, даване на насоки и методи за
работа по конкретни случаи на деца и младежи, осъществяване на
комуникация на местно ниво с всички ангажирани страни в процеса на
преместване на децата.

Обученията и супервизиите бяха реализирани от високо квалифицирани
експерти на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения
БАЛИЗ и СПСПД ФИЦЕ-България, обединени в гражданското дружество
“Заедно за децата”.
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6. ФИЦЕ-Интернационал

Фице-България е национална секция, представител на ФИЦЕ-Итер за
България. Към момента президент на международната организация е
Дашенка Кралева(в продължение на два мандата – 2010-2013 и 2013-2016), а
технически асистент – Катерина Симеонова.

ФИЦЕ-Интернационал претърпя развитие към разширяване и
професионализиране – в момента се работи за изграждане на регионални
мрежи , които да спомогнат за регионалното сътрудничество и диалог между
организациите. Към момента са изградени „ФИЦЕ-Европейска мрежа“ и
„ФИЦЕ-Африканска мрежа“, които редовно провеждат срещи, на които се
обсъждат възможности за съвместни проекти между организациите-членове
на регионално ниво.

Освен това, международната организация провежда дискусии в рамките на
следните работни групи: Работа с непридружени деца бежанци; Стандарти за
качество в грижата за деца и младежи; Сексуално насилие в институциите за
грижа за деца и младежи; Работа с деца и младежи, навършващи пълнолетие,
на които предстои да напуснат институциите за алтернативна грижа;
Социално включване.

През 2015 г. се проведоха два Федеративни съвета – в Белград и в София.
Заедно с провеждането на Федеративния съвет в София се проведе
международна конференция - „Връщане към детството – добри практики за
работа с непридружени деца-бежанци”. В нея взеха участие експерти от
България, Израел, Австрия, Германия, Южна Африка, Швейцария, Холандия,
Сърбия. Конференцията се проведе в рамките на два дни. В първия ден бяха
представени гледните точки на ДАЗД, ДАБ при МС, МТСП, ВКБООН и
УНИЦЕФ-БЪЛГАРИЯ. Положението на непридружените деца-бежанци в света
беше представено от Ролф Видмер, президент на Международната социална
служба. Вицепрезидентът на ФИЦЕ Интернационал, проф. Емануел Групър,
представи резултатите от Втората световна кръгла маса относно убежището
и алтернативите на задържане на ВКБООН в Торонто, Канада между 20-22
април 2015. Вторият ден от конференцията се проведе под формата на
различни панели представящи добри практики или ситуацията на децата
бежанци в различни държави.

Поредният 33ти конгрес на ФИЦЕ-Интернационал ще се проведе от 22 до
26 август 2016 г. във Виена. Херман Радлер – президентът на ФИЦЕ-Австрия и
Ролф Видмер – президентът на ФИЦЕ-Швейцария са кандидатите за
президентския пост във ФИЦЕ-Интер за следващия мандат от 2016 до 2019 г.

7. ТРЕЙС ЕООД

Образователен център ТРЕЙС ЕООД е създаден през 2009 г. като център за
тренинги, изследвания, анализи, консултации и образование. Обученията,
които се предлагат чрез центъра, са разработени от екип от специалисти с
дългогодишен практически опит при провеждането на тренинги, свързани с
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повишаване на квалификацията и ефективността на специалистите,
работещи в сферата на подпомагане на деца и семейства в риск. Обученията
се провеждат по заявка, а темите включват няколко основни насоки:
управление; оценяване и осигуряване на качеството в организациите за
социална работа, видове и същност на различни социални услуги, методи за
работа с деца и родители. Освен обучения, ТРЕЙС ЕООД предлага различни
специализирани услуги като: анализ на нуждите от обучения за повишаване
на квалификацията на персонала на доставчиците на социални услуги,
индивидуални и групови супервизии за работещи в социални услуги и
отдели за закрила на детето, организиране на Конференции по случай по
метода „Дамон” и Семейно-групови конференции.

 През месец ноември 2015 г. бяха проведени обучения по темите:
„Работа с деца с проблеми в поведението. Предизвикателно
поведение“ и „Ремелка – методика за обучение в социални умения на
деца с обучителни затруднения“. Обученията се проведоха в гр. Троян. В
тях взеха участие социални работници, учители, педагогически съветници,
членове на МКБППМН и други специалисти, работещи с деца.
 През месец ноември се проведе и обучение на тема „Създаване и

развитие на подходяща среда за екип и работа в екип. Фактори на
екипната ефективност. Позитивна обратна връзка“ в с. Марково, община
Пловдив. Бяха обучени 63 служители в администрацията на район Слатина,
Столична Община.
 През месец декември в гр. София се проведе обучение на тема

„Работа по случай виндивидуалната работа с деца и младежи“, с
участието на представители на социални услуги.

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 91 участници в професионални обучения за част от професия
Сътрудник Социални дейности, специалност Социална работа с деца и
възрастни.

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 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
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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 и стабилното съществуване на организацията с цел
осъществяване на нейните цели.

2. Развитието на ФИЦЕ-България се очертава в посока на организация,
предлагаща специализирани обучения и услуги на работещите с деца в риск.

3. Поради намаляване на възможностите за финансиране на проекти на
НПО в България, е важно организацията да реализира по-широка стопанска
дейност и предоставяне на услуги. За по-добро разделение на стопанската от
нестопанската дейност УС взе решение служителите на ФИЦЕ-България да
преминат на трудови договори към търговското дружество. Тенденцията ще
бъде цялата стопанска дейност да се реализира от търговското дружество, а
СПСПД ФИЦЕ-България да остане НПО, изпълняващо лобистка и др. дейност,
свързана с изпълнение на идеалните цели на организацията.
Във връзка с развитие на търговското дружество и предложението за
съвместна дейност на австрийската организация „Терапевтични общности”,
управителният съвет на ФИЦЕ-България взе решение за преобразуване на
Образователен център ТРЕЙС ЕООД в ООД ФИЦЕ-Терапевтични общности и
предложение към Общото събрание за увеличаване броя на членовете на УС
на ФИЦЕ-България.
Партньорството на ФИЦЕ-България с австрийското сдружение
„Терапевтични общности” (ТО) датира от 2012 г., и е свързано както със
съвместна работа в рамките на ФИЦЕ-Интернационал, така й в рамките на
изпълнението „Заедно срещу насилието”, финансиран от програмата ДАФНЕ
на Европейския съюз.
ТО управлява резидентни и мобилни услуги за деца с проблеми в
поведението, преживели травми и нуждаещи се от кризисна грижа и
интервенция. Услугите на ТО се намират не само в Австрия (17), но и в Хон
Конг, Румъния и Кения. Председателят на управителния съвет на ТО Херман
Радлер е и президент на ФИЦЕ-Австрия.

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

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,
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изследователски опит и обучителна методическа програма за работа с деца в
риск, както в социален, така и в образователен план.
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


