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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;

провежда 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
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проблемите на децата в риск.

ФИЦЕ – България е част от международната организация ФИЦЕ – ИНТЕРНАЦИОНАЛ -

Международна федерация на възпитателните общности. ФИЦЕ – ИНТЕРНАЦИОНАЛ 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.

Структурни промени и членове

ФИЦЕ-България съществува като членска организация, функционираща на базата на

Устав, приеман от Общото събрание(ОС) на членовете като върховен орган на управление

и практически ръководена от Управителен съвет(УС). На Общото събрание, проеведено

на 7 март 2016 година от 15,30 часа в Заседателната зала на офиса на Сдружението, се взе

решение за промяна в Устава. Променени бяха чл. 27 и чл. 29, ал. 4, които касаят броя на

членовете в Управителния съвет и процеса на вземане на решения в него, а именно -

членовете на УС стават четирима на брой, а при вземане на решения, в случай на равен

брой гласове, гласът на Председателя има тежест на два гласа.

Към момента членове на УС са:

- Председател: Дашенка Кралева

- Членове: Звездица Ковачева, доц. д-р Ивайло Тепавичаров и Херман Радлер

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,

осъществяване на обществени поръчки и стопанска дейност, което затрудни осигуряването

на финансова подкрепа на членовете на ФИЦЕ-България.

Членовете на Сдружението към края на 2016 г. са 38 физически и юридически лица.

Като членска организация ФИЦЕ-България и през отчитаната година 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.

ФИЦЕ предоставя информация на членовете си чрез използването на
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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 четирима 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.

Терапевтични общности-България

Jерапевтични общности-България е новосъздадено дружество, плод на

дългогодишното сътрудничество между ФИЦЕ-България и Терапевтични

общности-Австрия. Благодарение на това сътрудничество, организацията има

възможността да черпи от опита на Терапевтични общности-Австрия, свързан с

предоставянето на различни социални услуги за деца преживели травмиращи събития

и/или с предизвикателно поведение.

Дейността на “Терапевтични общности–България” е свързана свързана с реализиране

на обучения, консултации, анализи, разработване на методи и концепции, както и с

предоставяне на иновативни социални услуги за деца.

Организацията притежава следните лицензи за предоставяне на социални

услуги за деца:

-Лиценз за “Център за обществена подкрепа”

-Лиценз за “Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без

увреждания”

Финансиране:

Сдтружението се финансира от следните източници:

- Проекти, финансирани от национални, европейски или международни програми;

- Стопанска дейност, която включва предоставяне на платени обучения, супервизии и

консултации за професионалисти, работещи в сферата на грижата за деца у младежи;

- Издаване и разпространение на професионална литература;

- Участие в процедури по Закона за обществените поръчки.
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Функциониране

Проекти и събития

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 Програмата за гражданство и основни права на ЕС. 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 –

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.

След провеждането на пилотните обучения, през 2016 г. бяха направени промени в

издадените по проекта обучителни материали. Тези промени се основаваха върху

коментарите и препоръките на участвалите в пилотните обучения професионалисти,

както и на проведени във всички участващи страни фокус-групи с деца.

Ръководителят на проекта за България, Дашенка Кралева взе участие в тридневна

международна конференция, която се проведе в Лондон, Великобритания в края на месец

септември.

През ноември и декември Дашенка Кралева проведе застъпнически срещи за

представяне на обучителните материали с представители на екипа на омбудсмана на

Република България, председателя на ДАЗД, както и представители на български

неправителствени организации.

Учебните материали, издадени по проекта, са достъпни на езиците на всички

партньори на уеб-сайта на водещата организация Център за закрила на правата на

децата „КОРАМ“, както и на сайтовете наФИЦЕ-България иФИЦЕ Интернационал.

Проект „Професионално развитие“, финансиран от фондация Стария бук в България,

имаше за цел актуализиране, адаптиране и преиздаване на основните обучителни модули
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на ФИЦЕ-България и действащия към Сдружението Център за професионално обучение.

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.

Бяха преиздадени „Работа по случай“ и „Работа с поведението на детето”. На 27.04.2016

г. се състоя официално представяне на двете книги, както и на програмата за обучения и

други образователни услуги за 2016 г. и новото дружество „Терапевтични

общности-България“. Събитието беше посетено от Антон Тобе, управител на Фондация

“Старият бук в България”, както и от членове на ФИЦЕ-България и представители на

партньори на Сдружението.

Събитието съвпадна и с петнадесетата годишнина на ФИЦЕ-България. След

представянето присъстващите отпразнуваха заедно юбилея на Сдружението.

В периода от 01.05.2016 г. до 15.08.2016 г. ФИЦЕ-България осъществи проект

“Аdditional support”(“Продължаваща подкрепа”) в СПИ Драгоданово, финансиран от

УНИЦЕФ-България. През ваканцията в СПИ с. Драгоданово функционираха следните

ателиета: Керамика, Музика, Плета и шия и Футбол. Ръководители на тези ателиета бяха

учители и възпитатели от СПИ. През м. юли стартира ателие “Социални умения”.

В периода 07.07-14.07.2016 г. се проведе корекционна експедиция за 12 деца, оставащи

през лятната ваканция в СПИ. Експедицията се проведе в м. Карандила, почивна станция

Декотекс. Ръководители бяха 2-ма експерти от ФИЦЕ-Бълтария и 2-ма възпитатели от СПИ

с. Драгоданово. Експедицията бе осъществена по Програма “Промяна чрез емоции и

чувства”. Тематично съдържание на програмата бе:

 Приложно изкуство – дървопластика, керамика, рисуване, апликиране с цел

усвояване на нови знания, правене на бонбони

 Туризъм - оцеляване в планината чрез игри и упражнения

 Спорт – футбол и волейбол, малки олимпийски и забавни игри

 Екология

 Изследвания и приключения

В периода от 29 до 31 юли 2016 г. в хижа „Ахинора”, с. Свещари, обл. Разград се проведе

Инициатива “Моите братя и сестри”. Идеята на инициативата бе да се осъществи среща

като се съберат на едно място братя и сестри, които са разделени при настаняване в

различните СПИ, с цел да се пресъздаде модел на съвместно съжителство, в което децата да

преоткрият семейните ценности и връзки, така че те да подкрепят тяхното развитие.

Експерти от ФИЦЕ-България периодично провеждаха консултации във връзка с

ежедневната работа в СПИ, изготвяне на оценки и доклади за постигнати резултати на

всяко дете, планиране на работата по случай, менторство, индивидуални и групови форми

на работа, организация на ежедневието, контактите с външни институции и родители.
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На всеки член на пресонала в СПИ беше направена индивидуална супервизия.

Бе проведен двудневен семинар на тема “Художествени и приложни дейности”, в който

участваха 14 учители, възпитатели и друг персонал, работещ в СПИ с. Драгоданово. Целта

на семинара бе да се представят и дискутират с персонала на СПИ основни теми, относно

използване на творчески дейности като терапевтично средство при работа с децата, както

в свободното време, така и в рамките на учебния процес. Семинарът бе с практическа

насоченост, защото участващите придобиваха умения за работа с различни приложни

техники: оригами, предмети от хартия, квилинг, декупаж.

Проект “Заедно срещу насилието” беше представен на конференцията на

Европейската асоциация за изследвания в областта на младежта(EARA) в Испания.

Европейската асоциация за изследвания в областта на младежта(EARA) е европейска

неправителствена организация със седалище в Нидерландия(http://www.earaonline.org).

Мисията на организацията е свързана със задълбочаване на знанията професионалистите

относно младежите и тяхното развитие. В нея членуват изследователи и практици от

различни научни области: психология, социология, социални дейности, антропология,

педиатрия и образование. Тя провежда конференции на всеки две години.

През 2016 г. конференцията се състоя в Андалусия, Испания между 16 и 19 септември. В

нея взеха участие учени предимно от Европа, но също така и от други части на света. Много

от тях представиха собствени проучвания по теми, свързани с младежите и тяхното

развитие и благосъстояние.

Трима експерти, членове на международния екип по проект “Заедно срещу насилието”

представиха резултатите от проучването, направено в рамките на проекта. Д-р Катарина

Герлих(Австрия); д-р Даниел Фиеро(Испания) и Катерина Симеонова(ФИЦЕ-България)

взеха участие в панел на тема ”Насилие, извършвано от младежи: фактори, проявления и

услуги, за младежи, извършители на насилие”

„Заедно срещу насилието“ е проект на ФИЦЕ-България, който се реализира от

декември 2012 г. до декември 2014г.. Проектът беше реализиран в партньорство с

Фондация Резилис, Испания и Федерален съюз на терапевтичните общности, Австрия и

беше финансиран от Европейската комисия, програма ДАФНЕ JUST/2011/DAP/AG/3491.

Проектът беше фокусиран 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 беше осъществено изследване и оценка на факторите, които

влияят върху извършването на насилие, беше описана и оценена ефективността на

системата от услуги за подкрепа на извършителите и техните семейства и бяха направени

препоръки за повишаване на тяхната ефективност, както и информиране на

професионалната общност.

В края на 2016 г. ФИЦЕ-България кандидатства с проект в конкурс на Национална

мрежа за детето за разкриване на Център за правата на децата с финансовата подкрепа на

Фондация “Велукс”. ФИЦЕ-България кандидатства с проектно предложение за разкриване

на център за правата на децата в гр. Враца, което в последствие беше одобрено. Основна
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цел на проекта е изграждане на Центрове за правата на децата в страната, а специфичните

цели са развиване и прилагане на модели на услуги за деца в конфликт или контакт със

закона и промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона.

Проектът ще е с продължителност 36 месеца и стартира на 1 март 2017 г.

В началото на м. март 2017 г. се подписа Споразумение за сътрудничество между

община Враца и СПСПД ФИЦЕ-България. Общината предостави за безвъзмездно ползване в

рамките на двугодишния проект помещение на ул. “Поп Андрей – Зорница” №4. Предстои

ремонт и оборудване, като се предвижда услугата да заработи с клиенти в началото на м.

април 2017 г. В Центъра ще бъдат назначени двама социални работници, които ще бъдат

обучени за работа с деца в конфликт и контакт със закона.

Детски център за правата на детето, гр. Враца ще представлява интегрирана социална

услуга в общността за деца и техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява

екипа на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с

цел да се гарантира спазването на правата им. В рамките на услугата ще се предоставят

консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на

социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен

върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или

извършители на противообществени прояви.

Обучения, супервизии, консултации и т.н.

През 2016 г. СПСПД ФИЦЕ-България и Терапевтични общности-България проведоха

наад 20 обучения по различни теми, водени от експерти на ФИЦЕ-България или от външни

лектори. Обучени бяха над 300 професионалисти, работещи с деца и семейства в различни

организации и институции и от различни градове в страната.

Херман Радлер, президент на ФИЦЕ Интернационал и ФИЦЕ Австрия предложи на

българската професионална общност три обучения по важни и актуални теми:

 “Педагогика на сексуалността”

 “Педагогика на травмата”

 „Теория на счупените прозорци“ или как да помогнем на децата си да не извършват

насилие и кражби?”

И трите обучения бяха приети с огромен интерес от българските профеионалисти.

През 2016 г., председателят на Сдружението, Дашенка Кралева, проведе пилотни

дейности по оценяване на качеството на услугите за грижа за деца и младежи, преживели

травма, управлявани от Терапевтични общности-Австрия. Тези дейности ще продължат и

през 2017 г.

Като част от своята стопанска дейност ФИЦЕ-България предлага и супервизии на
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екипите на различни социални услуги. През 2016 г. супервизорите на ФИЦЕ-България

подкрепиха екипите на ЦОП Ардино, ЦОП Костинброд и КСУДС Роман,

През 2016 г. ФИЦЕ-България започна изпълнението на обществена поръчка за

провеждане на супервизии на екипите на услугите за деца и възрастни в гр. Варна.

Супервизиите се изпълняват всеки месец съгласно договора с община Варна. Тази дейност

продължава и през 2017 г.

Стратегически планове

1. Приоритетната цел на УС на ФИЦЕ-България 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. Сред приоритетите на организацията за следващия период е и разкриването и

предоставянето на собствени социални услуги в партньорство с различни общини в

страната.

4. 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.

5. Членството в Сдружението е прецизирано и ще останат наистина убедените членове,

тези които плащат редовно членски внос и участват в живота на организацията.

6. Предвижда се разширяване на мрежата на ФИЦЕ-България и създаването на

регионални офиси.

ФИЦЕ Интернационал

Фице-България е национална секция, представител на ФИЦЕ Итернационал за

България. Към момента президент на международната организация е Херман Радлер(с

мандат 2016-2019), 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
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„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. Предстои среща на Европейската мрежа на ФИЦЕ Интернационал в

Унгария през септември 2017 г., за която скоро ще бъде предоставена повече информация

на членовете ни.

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 2016 г. Приключи втория мандат на Дашенка Кралева(2010-2013 и 2013-2016)

като президент на ФИЦЕ Интернационал. На 21 август във Виена се проведе Общо

събрание на ФИЦЕ Интернационал, което избра нов президент. Претенденти за поста бяха

Ролф Видмер(ФИЦЕ Швейцария) и Херман Радлер(ФИЦЕ Австрия) - професионалисти в

сферата на грижата за деца и младежи с богат опит. За президент за мандата 2016-2019 г.

беше избран Херман Радлер.

33-ти Конгрес на ФИЦЕ Интернационал - “Заедно за по-добро бъдеще за децата,

младежите и техните семейства”

33-тият Конгрес на ФИЦЕ Интернационал “Заедно за по-добро бъдеще за децата,

младежите и техните семейства се състоя от 22 до 25 август в Университета по приложни

науки във Виена(FH CampusWien, Vienna).
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Конгресът беше посетен от над 600 професионалисти, работещи в сферата на грижата

за деца и младежи от над 60 страни. Заедно с Конгреса се проведе и международен

младежки обмен. В него взеха участие 53-ма младежи, за които предстои излизане от

алтернативна грижа, тъй като навършват пълнолетие. Те организираха и проведоха

собствена сесия в Конгреса, в рамките на която имаха взможността да заявят своите нужди

пред професионалистите и да отправят към тях важни послания по отношение на

качеството на грижата и подкрепата на младежите, които са на прага на самостоятелен

живот. В рамките на младежкия обмен те разработиха “Стандарти за подкрепа на младежи,

напускащи грижа”, които бяха приети единодушно от присъстващите професионалисти.

Всеки от конгрсните дни беше изпълнен с вълнуващи дискусии по актуални теми. Над

200 лектори представиха добри практики, иновативни методи в работата с деца и младежи,

резултати от собствени проучвания. Всеки ден участниците имаха възможността да

избират между 15 паралелни тематични панела сутрин и следобед.

3-ма български експерти се представиха в различни тематични панели: Дашенка
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Кралева се представи в панел “Оценяване на качеството в работата с деца и младежи”, а

Звездица Ковачева и Татяна Кючукова се представиха в панел “Деинституционализация”.

В тази богата програма имаше за всекиго по нещо - и презентации представящи

практическите аспекти на различни модели, методи и практики за предоставяне на

професионална подкрепа на деца и младежи в уязвими ситуации, и теоретични

презентации, и резултати от актуални проучвания, а също и различни форми на

изкуство(изложба на картини на художника Хосе Гамбоа, изложба на картини, нарисувани

от деца на тема “Моето минало, настояще и бъдеще” и арт инсталация, направена от деца,

преживели травма).

Събитието беше организирано от ФИЦЕ Австрия съвместно с ФИЦЕ Интернационал, а

по време на Конгреса екип от 20 доброволци спомогна за провеждането му по

първоначално предвидения план. В процеса на организацията му взе участие Катерина
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Симеонова, технически астистент на ФИЦЕ Интернационал и Специалист “Проекти” във

ФИЦЕ-България.

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.

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.

Отправяме 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! Обединявайки услията си можем да постигнем

желаната промяна за децата и младежите на България!

Дашенка Кралева,

Председател на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ-България


