
Годишен отчетен доклад

на

СПСПД ФИЦЕ-България

за 2017 г.



СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Въведение

2.Структурни промени и членове

3.Функциониране

4.Стратегически планове

5.ФИЦЕ Интернационал

6.Заключение



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



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 31 май 2017 г. в заседателната зала на офиса на ФИЦЕ-България на ул. “Шести септември”№33, ет.

6, гр. София, на което да се промени броя на членовете на УС, Промяна на Устава на Сдружението и

приемане на отчета за 2016 г. 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 трима 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: 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 2017 г. са 39 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

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 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

Терапевтични общности-България е правоприемник на ТРЕЙС-България и 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 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.

Функциониране

Проекти и събития

 „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от

Фондация Велукс, в рамките на който ФИЦЕ-България разкри център за правата на децата в гр.

Враца. В следствие на подписано 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. Беше осъществен ремонт и

беше закупено оборудване. Услугата заработи с клиенти в началото на м. април 2017 г. В Центъра

работят социален работник и психолог, както и консултант – юрист.

 “CYCLES - Child and Youth Caretakers Financial Literacy and Entrepreneurship Skills”, в който

ФИЦЕ-България е партньор от септември 2017 г. Водеща организация e FH

JOANNEUM(Университет за приложни науки, Грац, Австрия), а сред останалите партньори са:

IKJ (Германия), Groupe SOS Jeunesse (Франция), Терапевтични общности (Австрия), Fundacja

Samodzielni Robinsonowie (Полша). Проектът има за цел да подобри знанията и уменията на

професионалистите, работещи с деца и младежи в сферата на финансите и предприемачеството.

В следствие на това, професионалистите ще могат да предадат тези знания и умения на децата и

младежите, с които работят и да ги подготвят по-добре за самостоятелен живот. Проектът е с

продължителност 24 месеца.

“U.P.G.R.A.D.E. - “Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители

за възрастни”, финансиран от програма “Еразъм+” на ЕК.Дейностите по проекта ще бъдат

осъществени в рамките на 15 месеца. Партньор на ФИЦЕ-България е австрийската организация

“Терапевтични общности-Австрия”. В рамките на проекта ще бъдат проведени две мобилности с

цел участие в структурирани курсове в Австрия, предоставяни от партньорската организация. В

двете мобилности ще вземат участие общо 8 обучители за възрастни, които ще бъдат избрани с

конкурс измежду обучителите, работещи за Сдружението на граждански или трудов договор. Ще

бъдат проведени 2 структурирани курса с надграждащо и допълващо се съдържание по следните

теми:

1. “Педагогика на травмата. Теория и практика.”

2. “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи,

преживели различни травми”

 Бяха представени и подадените от екипа на Сдружението проектни предложения - общо 4 на



брой.

Част от стопанската дейност на Сдружението са обученията и супервизиите, които то предоставя

срещу заплащане на различни заинтересовани лица(членове на Сдружението, професионалисти,

работещи в социални услуги за деца и училища, представители на неправителствения сектор и

т.н.). По т. 3 от дневния ред, г-жа Кралева представи настоящата финансова ситуация, в която се

намира Сдружението. Тя може да бъде описана като благоприятна, предвид действащите проекти

и добре развитата мрежа от постоянни клиенти на стопанската му дейност.

Обучения, супервизии, консултации и т.н.

Прз 2017 г. Бяха проведени обучения в градовете София, Своге, Етрополе, Костинброд, Ардино и

др., в които взеха участие общо 144 професионалисти.

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 2017 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 2018 г.

Като част от своята стопанска дейност ФИЦЕ-България предлага и супервизии на екипите

на различни социални услуги. Сдружението предоставяше периодично супервизии на екипите

ЦОП Етрополе, ЦОП Ардино, ЦОП Костинброд и КСУДС Роман.

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.

В периода 26 март - 2 април 2017 г. ФИЦЕ Интернационал проведе Феративен

Съвет, конференция, професионален обмен и учебни посещения в Кения. Събитията

бяха организирани съвместно от ФИЦЕ-Кения, ФИЦЕ Интернационал и

ФИЦЕ-Австрия.

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


