ВЪВЕДЕНИЕ
Уважаеми дами и господа,
Скъпи приятели на ФИЦЕ-идеята,
В този последен за тази година
брой на ФИЦЕ-бюлетина, посветен на
темата за проблемите и перспективите
на децата, извършители на насилие,
отново ще ви предоставим интересна
информация – резултат от международния проект „Заедно срещу насилието“, финансиран от европейската
програма Дафне. Ще имате възможност
да
прочетете
Препоръките
за
повишаване на ефективността на работата за превенция на
повторно извършване на насилие от деца. Този материал
представя подробно 19 стандарта за работа с деца, извършители
на насилие и конкретни препоръки за тяхното реализиране.
Препоръките са изработени от експерти, представители на трите
страни, партньори по проекта: Австрия, България и Испания.
Тяхното изработване е пряко последствие от резултатите от
изследването на факторите, водещи до повторно извършване
на насилие от деца и съществуващите услуги за работа с тях,
реализирано в трите европейски държави. В бюлетина ще
намерите също така интересни новини и снимки от проведените в
трите страни Национални конференции, посветени на причините
за извършване на насилие и неговата превенция. Ще се потопите
в атмосферата на заключителната конференция, проведена в
Барселона през месец ноември, на която пред международната
общественост бяха представени не само резултатите от
проекта, но и се състоя професионална дискусия, излизаща
извън рамките на Европа, свързана с превенцията и работата
с деца с противоправно поведение. Ще можете да прочетете
Становището на уеб- сайтовете на проекта http://tav-eu.org/ и
на ФИЦЕ-България http://fice-bulgaria.org/. Това Становище беше
прието на Международната конференция и връчено на ФИЦЕИнтернешанъл, а по-късно официално прието и позиция на
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организацията във връзка с превенцията на насилие.
Скъпи приятели, бюлетинът отразява също и важно събитие
като Общото събрание на ФИЦЕ-България и приетите решения на
него, свързани с бъдещето на организацията. Новините от ФИЦЕИнтернешънъл и състоялият се Федеративен съвет също намират
място в този брой на бюлетина. Представена е и информация за
изпълнението на ангажимента на БАЛИЗ и ФИЦЕ-България към
проект „Детство за всички“ по поръчка на Държавната агенция
за закрила на детето за реализиране на обучения и супервизии в
новоразкритите услуги за деца с увреждания в цялата страна. Ще
прочетете и за продължението на проекта „Нови перспективи“,
финансиран от УНИЦЕФ-България и посветен на подготовката за
закриване на Социално-педагогическия интернат „Христо Ботев“,
с. Драгоданово и СПИ-то в с. Варненци и подобряване живота на
децата, настанени там.
Скъпи ФИЦЕ-членове, използвам възможността да ви
поздравя по два важни повода: първият е 25-та годишнина
от приемането от Общото събрание на Организацията на
обединените нации на Конвенцията за правата на детето, която
се навърши на 20 ноември 2014 г. Този документ, който съдържа
описани основните права на децата в цял свят е ратифициран
от всички страни по света с изключение на САЩ, Сомалия
и Южен Судан. Това го прави най-широко ратифицирания и
най-популярния международен документ. Той е отправна
точка и подход за създаване на Закони за детето и различни
нормативни документи и актове, свързани със закрилата на
детето. Нека се поздравим и да си обещаем, че ще работим за
неговото популяризиране и практическо тълкуване и прилагане
в директната работа с децата.
Вторият повод за поздравления са предстоящите Коледни и
Новогодишни празници. От името на Управителния съвет на ФИЦЕБългария и като президент на ФИЦЕ-Интернешанъл, от името
на Изпълнителния комитет на международната организация,
позволете да ви поздравя и да ви пожелая лично и професионално
щастие, много радост и смирение в светите дни и нощи. Нека
бъдем здрави и силни, за да помагаме на колкото може повече
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деца и техните семейства - наше признание и мисия.
Искам да изразя своите специални благодарности и
благопожелания на екипа на ФИЦЕ-България: скъпи колеги, да
сте здрави и целеустремени и да подкрепяте със своята работа
членовете на своята организация и през следващата 2015 г.!
Весела Коледа и Щастлива Нова Година!
Дашенка Кралева
Президент на ФИЦЕ-България
Президент на ФИЦЕ-Интернешънъл

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на
програма ДАФНЕ III на Европейския Съюз. Съдържанието на
тази публикация е отговорност единствено на СПСПД „ФИЦЕБългария“, фондация „Резилис“ и „Федерална асоциация на
терапевтичните общности на Австрия“ и по никакъв начин не
може да се приеме, че отразява вижданията на Европейската
Комисия.
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15 Октомври 2014
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. Членовете на ФИЦЕ-България, които успяха да участват
в Общото събрание, бяха радостни да се видят отново, да
дискутират и да планират бъдещето на организацията заедно.
Конференции „Заедно срещу насилието“
Екипът на проект „Заедно срещу насилието“ представи
резултатите от своите двегодишни усилия по изпълнение на
дейностите във формат национални конференции във всяка от
трите страни – Австрия, България, Испания и на международна
конференция, която се проведе в слънчева Барселона.
Австрия
Първата по време конференция се проведе в Кремс, Австрия на
15-ти и 16-ти септември. Проф. д-р Силке Гахлайтнер, д-р Катарина
Герлих и г-жа Хайдемари Хинтвалнер от Дунавския университет
в
Кремс
представиха
научните резултати на
изследванията по проекта, а
предложенията за промени
в законодателството и услуги
бяха представени от г-жа
Астрид
Хайдер-Райснер.
На конференцията бяха
направени
презентации
и на други теми, които
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имат отношения към проекта, като например: семейно-групова
конференция - проф. Кристине Хаселбахер; „Пробация на
конференция за социална мрежа“ - г-н Хансьорг Шлехтер и на тема
„Травма и група“ - г-н Якоб Баусум. Първият ден приключи с финална
дискусия. През втория ден на конференцията участниците можеха
да избират между уъркшоп на г-н Ханес Луц на тема „Изграждане
на отношения с травмирани деца“ и уъркшоп на г-жа Микаела
Белада на тема „Травма педагогика на д-р Андреас Крюгер“. След
два много активни дни, австрийският екип по проекта закри своето
събитие и изказва благодарност към участниците.
Испания
На 2-ри и 3-ти октомври се състоя испанската национална
конференция в Мадрид, в централата на фондация „ОНСЕ“.
Освен представяне на изследванията и препоръките на проекта,
на конференцията бяха изнесени лекции по темите „Насилието
в училище – интеграция, приложение и оценка на училищните
програми за интервенция“, представена от проф. Гонзало
Мусито от университета във Валенсия. Друг лектор, Хорхе
Фернандез дел Вале, също професор, но от университета в
Овиедо, представи лекция
на тема „Фокусиране на
резидентната грижа като
терапевтичен
проект“.
Конференцията приключи
след оживени дискусии по
представените теми и бе
закрита от Джозеп Видал,
координатор на испанския
тим по проекта.
България
Конференцията се проведе на 15-ти и 16-ти октомври и
беше открита с поздравителен адрес към участниците от името
на госпожа Спаска Петрова, зам. министър на Министерство
на труда и социалната политика и лично приветствие от
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госпожа Ева Жечева, председател на Държавна агенция за
закрила на детето. Значимостта на темата бе подчертана и в
двете изказвания, както и необходимостта от спешни мерки за
подобряване и професионализиране на помощта на децата,
настанени в СПИ и ВУИ.
След представяне на
проекта, ключовият експерт
по изследване – г-жа
Магдалина Джамджиева,
направи презентация на
българския
национален
доклад на тема „Повторни
прояви на насилие от
деца“. Най-важните изводи
от
изследването
бяха
свързани с това, че факторите, които довеждат до извършване
на повторно насилие от деца в България, се дължат на липса
на положителни модели на поведение в семействата на децата.
Друг фактор е отсъствието на навременна професионална
намеса преди извършване на насилието (липса на услуги по
превенция) и недостатъчните знания и умения на персонала
в съществуващите институции (СПИ и ВУИ) да работи с
конкретното проблемно поведение на детето. Г-жа Дашенка
Кралева представи доклад на тема „Международен опит,
свързан със законодателството, факторите и услугите за деца,
извършители на насилие в Австрия и Испания“. Основен извод,
който се наложи след проведената дискусия с участниците във
връзка с представянето на резултатите от изследването в трите
страни бе, че в Австрия и Испания услугите, насочени към деца,
извършители на повторно насилие са разнообразни и развити.
Това, което е необходимо е да бъдат отделени повече средства,
човешки ресурси и внимание върху спецификата на случаите и
координацията на институциите, работещи по темата. Австрия,
България и Испания имат общи предизвикателства при
подобряване ефикасността на услугите и програмите за работа
с деца.
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В следобедната част на първия ден г-жа Кръстанова от
фондация “Асоциация Анимус“, г-н Апостолов от фондация
„Приложни изследвания и комуникации“ и г-жа Великова от
фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“
представиха опита на своите организации по темата. Участниците
в конференцията имаха възможност да се запознаят с изложените
материали на различни щандове на НПО.
Вторият ден на конференцията продължи с представяне от
страна на г-жа Звездица Ковачева, координатор по проект „Нови
перспективи“, финансиран от УНИЦЕФ-България, на основни
правни проблеми на уредбата на настаняване на деца в СПИ и
ВУИ в България. Последва задълбочена дискусия с участниците
и разясняване на различни системни проблеми в социалната
и образователната сфери, по отношение на работата с деца,
лишени от родителска грижа и деца в конфликт със закона.
Конференцията продължи с представяне на основни акценти
и идеи за промени в съдебната практика от страна на председателя
на „Съюза на съдиите в България“ – г-жа Таня Маринова. Тя използва
три примерни случаи, които демонстрираха основни проблеми
при вземане на решение по случаи на деца в конфликт със
закона: липса на информация за историята на детето, неизяснена
семейна ситуация и роли в семейството на ниво ОЗД, прибързани
и ненадеждни решения за прилагане на най-тежката мярка по
Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни. Г-жа Маринова подчерта важността на вземането
на решението за живота на едно дете от съда и отговорността,
която съдията поема спрямо детето и неговото семейство.
Конференцията продължи с представяне на препоръките по проект
„Заедносрещунасилието“отстрананаг-жаДашенкаКралева,които
бяха структурирани в пет групи стандарти (общо 19) и препоръки
за тяхното изпълнение, разработени от международния екип на
основата на главните находки от изследването в трите страни.
След презентациите участниците се обединиха около становище,
относно законодателството, факторите и услугите за деца,
извършители на насилие, което е публикувано в интернет
страницата на сдружението и в интернет страницата на проекта.
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Международна конференция
Заключителното събитие, което представи резултатите по
проекта сред международни гости и участници на конференцията,
се състоя на 5-ти и 6-ти ноември в сградата Каса Макая, в
центъра на Барселона. Тук също бяха направени презентации на
резултатите по проекта, изследванията и препоръките, изведени
от него, като взеха участие в програмата и гост-лектори. Една
от темите, по която се направи презентация, бе „Обучение на
открито. Развиване на позитивни потенциали за справяне с
насилието“, с лектор г-н Уил Грийнуей („Национален Център за
Иновации и Отличия“, САЩ) и д-р Карол Кели (ФИЦЕ-САЩ)

Коференцията продължи по програма и г-жа Дашенка
Кралева прочете декларация, която засяга работата с деца,
извършители на насилие, която беше представена на
вниманието на ФИЦЕ-Интернационал и подкрепена от неговите
членове. Участниците получиха копие от документа.
Представянето на двудневната програма на конференцията
завърши със заключителни думи на г-жа Франсина Вила,
Съветник по правата на жените и гражданските права към
кметството на Барселона и г-н Джорди Паскуал, президент на
ФИЦЕ-Испания.
З а повече информация за събитията, както и
запознаване с презентациите на лекторите, можете да
посетите сайта на проекта http://tav-eu.org/
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Федеративен съвет на ФИЦЕ-Интернешанъл
бе проведен в Испания
Дашенка Кралева
Президент на ФИЦЕ-Интернешанъл благодари
на домакините – ФИЦЕ-Испания за добрата
организация и условия за работа.
На 6-ти и 7-ми номеври 2014 година в Барселона се проведе
Федеративен съвет на ФИЦЕ-Интернешанъл, непосредствено
след международната конференция „Заедно срещу насилието“.
В прекрасната къща Макая, собственост на най-голямата
банка на Каталуня – Ла Кайша, в продължение на два дни бяха
обсъждани важни въпроси, свързани с политиките за децата в
цял свят. На Федеративния съвет присъстваха представители
на 14 страни: Испания, Сърбия, Австрия, България, Израел,
Германия, Финландия, Румъния, Холандия, Швейцария, САЩ,
Южна Африка, Кения и представител на Мрежа на Западна
Африка.
Представителите на ФИЦЕ-секциите се разделиха на четири
работни групи:
1.	Непридружени непълнолетни и малолетни, търсещи
закрила;
2.	Включване;
3.	Младежи, напускащи институциите;
4.	Сексуално насилие в институциите за деца.
Те направиха планове за работа и за следващата година.
Специално внимание бе отделено на Конгреса на ФИЦЕИнтернешанъл: „Заедно за по-добър свят за деца, подрастващи
и семейства“, който ще се проведе в периода между 22-25
август 2016 г. във Виена. Бяха обсъдени въпроси, свързани
с партньорството в организиране на конгреса, както и с
маркетинговата стратегия на ФИЦЕ-Интернешанъл и ФИЦЕАвстрия за неговото промотиране.
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Гости на ФС бяха представител на Западно-Африканска
мрежа, които представиха проблемите на децата в техните
страни и ролята на Международните социални служби и
SOS-детски селища за подобряване на живота на децата.
Бяха засегнати регионалните политики и необходимостта
от съгласуваност на дейностите и политиките на различните
държави в региона.
Приети бяха две становища, които да бъдат представени на
вниманието на общественото внимание: Становище, свързано с
работата с деца с противоправно и отклоняващо се поведение,
връчено в края на конференцията „Заедно срещу насилието“
и насочено към стандартите за предоставяне на резидентни
услуги; Писмо до Носителите на Нобелова награда Кайлаш
Сатярти и Малала Юсафзай.

За пълноправен член на ФИЦЕ-Интернешанъл бе приета
Националната секция ФИЦЕ-Бразилия.
Следващият Федеративен съвет ще бъде проведен през
7-9 май 2015 г. в Белград. За есенния такъв все още не е взето
решение като кандидатите за домакини са Люксембург и
Румъния.
ФИЦЕ-Европа проведе своя работна среща, на която бе
номинирана за президент на ФИЦЕ-Европа холандката Мартина
Тобе, директор на Фондация „Детски перспективи“ в Зволе.
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Нови знания, подкрепа и сигурност за
децата-бежанци в българия
Звездица Пенева-Ковачева
Ръководител Проекти, СПСПД ФИЦЕ-България
Една от целевите групи на СПСПД ФИЦЕ-България са децатабежанци; децата-чужденци, търсещи закрила; непридружените
малолетни. Тези деца са поставени в сериозен риск, свързан
с преживените травми от военните действия и раздялата с
близките, адаптация в чуждата държава, лишения и насилие,
невладеенето на българския език, липсата на семейство.
Подкрепата на тези деца посредством специфични социални и
образователни мерки и дейности са една от целите в настоящата
проектна дейност на ФИЦЕ-България. Организацията изпълнява
два проекта, чиито цели са насочени към подпомагане процеса
на интеграция на деца-бежанци и непридружени малолетни,
финансирани от Европейски бежански фонд чрез Държавната
агенция за бежанците към МС.
Проектът “Нови знания за подкрепа” по договор за
безвъзмездна финансова помощ № ЕБФ 01–6852/ 28.05.2014
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 ФИЦЕБългария разработиха обучителна програма за работа с децабежанци 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. През месец януаримарт предстои организиране и провеждане на три обучителни
семинара за подготовка на 10 учители, обучаващи деца –
бежанци от региони София, Нова Загора и Свиленград за работа
с програмата. В края на проекта и по време на прилагане на
програмата ще се проведат и съвместни родителски срещи
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на учителите с родителите на децата-бежанци, на които ще се
представи обучителната програма и възможностите за включване на децата в нея. Стойността на проекта е 7 980,56 ЕВРО.
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”, договор за безвъзмездна финансова помощ
ЕБФ 01-12869/ 03.11.2014 г. с Държавна агенция за бежанците
в качеството си на Отговорен орган за изпълнението му. 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. Ще се сформират два екипа по предоставяне
на 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.
Всеки от проектите ще завърши с публично събитие за
представяне на резултатите и разработените продукти.
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.
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Гражданско дружество «Заедно за децата»
и проект „Детство за всички”
Весела Алексиева
Координатор на проекта
Гражданското дружество е създадено като обединение
между Българската асоциация за лица с интелектуални
затруднения /БАЛИЗ/ и Сдружението за педагогическа и
социална помощ за деца – ФИЦЕ – България през 2012 г., за
да обедини капацитета на двете организации за изпълнение
на Дейност 6 от проект «Детство за всички» - организиране
и провеждане на обучения и супервизии на персонала на
новосъздадените услуги за деца – Център за настаняване
от семеен тип, Защитено жилище, Дневен център за деца с
увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция.
През ноември 2012 г. стартира дейността по организирането
на обучение за обучители, провеждането на обучения и
супервизии от шест екипа от Варна, Велико Търново, Плевен,
Ловеч и София.
До момента са обучени близо 1000 специалисти –
детегледачи, социални работници, медицински сестри и др.
в цялата страна. Обученията са тридневни и се провеждат по
програма, разработена от Дружеството по зададени теми от
Възложителя. Основна цел е повишаването на квалификацията
на екипите в новите услуги за предоставяне на качествена
грижа за децата и младежите, съобразно индивидуалните им
потребности.
Всеки обучителен екип се състои от двама професионалисти
с доказан опит в работа с деца с увреждания, както и богат
опит в провеждането на обучения и консултации в практиката.
Основните теми в обученията са свързани със същността,
управлението и функционирането на социалните услуги в
общността, координацията, комуникацията и взаимодействието между всички ангажирани страни в процеса на деинсти13
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туционализация и промяна на модела на грижа за децата и
младежите. Чрез интерактивни методи се въвежда знанието за
адаптацията на децата в новата среда, интеграцията в общността,
планирането и индивидуализирането на грижата. Обръща се
внимание на специфичните особености при работа с деца,
ползващи резидентни услуги, специализираната диагностика,
оценката на потребностите, уменията за откриване на силните
страни на всяко дете. Не на последно място се акцентира на
детето във връзка с неговото семейство, възобновяването на
връзките с родителите и роднините, работата със семейството
и други значими хора в живота му.
Ежемесечно се предоставят отчети на ДАЗД за проведените
обучения, като особен акцент се поставя на изводите и
препоръките на обучителите конкретно за екипите, които са
обучили, тъй като през трите дни на обучението, те опознават
всеки член от екипа и придобиват реална представа за нивото
на готовност за работа в новата услуга. Най-често препоръките
са свързани с необходимостта от осигуряване на допълнителни
и надграждащи обучения, работа по промяна на негативни
нагласи, преодоляване на страхове, както и осигуряване на
супервизии или тренинги в практиката, които да помогнат
на новоназначения персонал да се справи в преходния
период на приемане и адаптация на децата в новата услуга и
изграждането на екип.
В рамките на 2014 г. в периода януари - октомври се
проведоха и ежемесечни групови супервизии на персонала
на услугите в 14 общини, където персоналът бе обучен, а в
последствие бяха посрещнати първите деца и младежи. Тъй
като новоназначеният персонал е изправен пред сериозно
професионално предизвикателство да участва в създаването
и реализирането на модел за деинституционализация, който е
съвършено нов по обхвата и целите си, естествено е да се осигури
професионална подкрепа за изграждане на новите екипи и за
подпомагане на процеса на приемане на децата. В този смисъл
супервизията е особено ефективна в процеса на подкрепа за
подготовка, реализиране и осъществяване на директна работа с
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децата и семействата. Супервизиите се провеждат по конкретна
заявка от Държавната агенция за закрила на детето с конкретно
задание - подготовка, организация и провеждане на групови
супервизии на персонала на новосъздадените резидентни и
съпътстващи услуги за деца и младежи с увреждания в рамките
на Компонент 2 от Операция „Да не изоставяме нито едно дете”
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Супервизорите, които работят за ГД „Заедно за децата”
имат богат опит в предоставянето на такъв тип професионална
подкрепа в практиката за работа с деца в резидентни услуги
и деца с увреждания. През предходните две години те
осъществиха ежемесечни групови и индивидуални супервизии
по проект „Детство за всички” на персонала на Домовете за
деца с увреждания за подготовка на процеса на извеждане на
децата и младежите и закриването на институциите.
Благодарение на техните усилия и висок професионализъм
през десетте месеца на изпълнение на договора, екипите на
новоразкритите услуги в четиринадесетте общини получиха
подкрепа и възможност за развитие 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.
Наблюденията и препоръките на супервизорите ежемесечно се отчитат чрез доклади на ДАЗД, с изведени конкретни
трудности и предизвикателства, пред които се изправя
персонала при разкриването и предоставянето на услугите и в
процеса на грижа за децата и младежите. В периода януари –
април 2015 г. предстои провеждането на групови супервизии
на екипите в още 34 общини за осигуряване на професионална
подкрепа и консултиране.
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“Приземяване” в нова позитивна реалност
Генадий Матвеев
Ръководител на програма “Корекционна експедиция”,
обучител във ФИЦЕ-България
В рамките на Проект “Нови перспективи”, реализиран
с финансовата подкрепа на Уницеф, през лятната ваканция
осъществихме Програма „Придобиване на умения за ефективно
общуване в условията на приключенска възпитателна
експедиция”. В програмата участваха 11 деца (8 момчета и 3
момичета) на възраст от 10 до 17 години, настанени в Социалнопедагогически интернат “Христо Ботев” в с. Драгоданово и екип
от 5 специалисти, от които 3 възпитатели от СПИ.
За място на реализиране на програмата избрахме района
на хижа „Чумерна” в Стара планина.
Основна цел на програмата бе корекция на противоправното поведение чрез ориентация към позитив и откриване
на силните страни на основата на принцип на сътрудничеството,
доверието и поощрението. Предпоставките за промяна
на поведението в условия на експедиция бяха следните:
нова реалност за деца и възрастни; откриване на силните
страни; отсъствие на бездействие, нов тип взаимоотношениясътрудничество и солидарност, комуникация и обсъждане,
подкрепа и доверие, партньорство на всички нива, авторитет
и професионализъм на възрастните, функциониране на малки
тематични групи по съвместимост и приятелство. Методиката
на програмата се базира върху ефективния модел за работа с
деца в неравностойно положение “Живот в малка група”.
Преди експедицията проведохме обучение на екипа и
избрахме работния екип от професионалисти, които участваха в
реализацията на програмата. Още в СПИ Драгоданово всички деца
бяха разпределени по менторски групи. Преди заминаването
в планината работна група, съставена от директора на СПИ
„Христо Ботев” Павлина Иванова, психолога Георги Лафазанов,
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ръководителя на програмата Генадий Матвеев и социален
работник Гергана Станева обсъди и обобщи протоколи за
наблюдение на децата, отразяващи тяхното „входно ниво”. Това
улесни старта на нашата корекционна работа и подпомогна да
навлезем в работен ритъм още в самото начало, да обсъдим
и да се запознаем с характерните особености на всяко дете.
Още в първия ден заедно с децата изведохме дневния ритъм и
основните правила за живеене в хижата, които регламентираха
участие в дейностите на целевата група и отношенията между
деца и възрастни. Огромно значение в период на адаптация
изиграха позитивните обратни връзки по време на вечерната
равносметка на деня, защото децата имаха необходимост да
чуят в присъствие на цялата група позитивни оценки от страна
на детската група и от възрастните. По-късно чувството за успех
помогна на децата да изберат пътя към позитивна промяна и да
се върнат към радостите на нормалното детство – организиране
самостоятелни игри в малки групи, изкачване до връх Чумерна,
преход до хижа „Буковец”, самостоятелни разходки около
хижата, участие в дейности по интереси – дървопластика,
танцово изкуство, керамика, спорт, икебана и др.
За постигане целите на програмата изиграха вечерните
екипни срещи на специалистите за обобщаване на резултатите
от деня, по време на които разрешавахме проблемни ситуации,
планирахме дейности и сплотяване на екипа чрез позитивна
подкрепа. Към средата на експедицията по поведението на
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децата установихме как момичетата и момчетата се отдалечават
от старите негативни стереотипи и започват изграждане на нови
позитивни биографични страници.
В експедицията бе изградена комплексна подкрепяща
среда чрез откриване на силните страни на децата в конфликт
със закона. Такава среда определи формирането и ефективното
функциониране на една малка група „мини общност на
събитията”, която е референтна за нейните членове и може да
продължава да съществува и след края на експедицията при
стриктно използване на същата методика.
Звездица Пенева-Ковачева
Координатор Проект “Нови перспективи II”
Това бе представяне на един от възможните инструменти
за позитивна подкрепа на поведението на деца, извършители
на противоправно поведение и настанени в со циално-педагогическите интернати и възпитателните училища-интернати.
Основна цел на Проект“Нови перспективи” бе създаване
на устойчив модел за промяна във функционирането на
съществуващите социално-педагогически интернати, основан
на концепцията за най-добрия интерес на детето. Наред с
прилагане на тази методика, в рамките на проекта от м.ноември,
2013 г. до м.септември, 2014 г. бяха осъществени дейности
с персонала и децата в СПИ, които доведоха до конкретни
видими резултати: промяна на средата на живот, подобрени
компетнции-знания и умения на персонала, подобрена
комуникация между институциите, въведена практика всички
професионалисти, имащи отношение към детето “да седнат
на една маса”, да мислят, да решават и да поемат конкретен
ангажимент за насоката на бъдещо развитие на детето, поспокойни и балансирани в поведението си деца, намалени
прояви на агресия.
От м. Ноември, 2014 г. продължава реализиране на втори
етап на проект “Нови перспективи” за период от 8 месеца.
18

НОВИНИ

Целта е утвърждаване и постигане устойчивост на новия модел
на работа в СПИ с. Драгоданово, обл. Сливен и въвеждането
му в СПИ с. Варненци, обл. Силистра. В двата социалнопедагогически интерната в България, в които се настаняват
деца с противоправно поведение като наложена възпитателна
мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни към края на м. Септември има
настанени 78 момчета и момичета. Техните нужди не са поразлични от нуждите на всички деца: да живеят в сигурна
среда с ясни правила, да бъдат подкрепяни от знаещи и
умеещи възрастни, да бъдат обградени с любов и разбиране,
да развиват своите интереси и потенциал, да не бъдат
принуждавани и насилвани, да бъдат информирани и да имат
яснота за своето бъдеще, да изразяват своето мнение. Проект
“Нови перспективи II”, финансиран от УНИЦЕФ и изпълняван
от ФИЦЕ-България в партньорство с отговорните институции
на национално ниво предвижда утвърждаване на модел
за социално-педагогическа работа с децата в СПИ, който
осигурява средата и възможностите, тези потребности да бъдат
разпознати и удовлетворени за всяко конкретно дете.
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НОВИНИ
Успешно приключи проект "ТРЕЙН КОСОЦИАЛ"
През месец септември 2014 г. успешно приключи проект
“ТРЕЙН КОСОЦИАЛ”, финансиран от европейската програма
“Леонардо да Винчи”. В резултат от проекта беше изработена
Програма за обучение по социална информатика, включваща
теми като: работа по случай, работа с електронна документация,
управление на качеството на социални услуги. Проектът беше
реализиран при водещата роля на Висше католическо училище
по социална работа, Майнц, Професионално училище за
социални работници, Саарбрюкен, Институт за помощ за деца
и младежи, гр. Майнц, Фактултет по Педагогика на СУ Климент
Охридски, ФИЦЕ-България, испанското сдружение Платаформа
Едюкатива, Институт “Сент Жозеф”, Люксембург, Дом за деца
Фелдкирх, Австрия.
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Препоръки за повишаване
на ефективността на работата,
насочена към превенция на повторното насилие
Екип на проект
„Заедно срещу насилието“
1. Рамка
Този документ е разработен от международен екип от
експерти по проекта „Заедно срещу насилието”. В него участваха
представители на „ФИЦЕ-България“, Фондация „Резилис“,
Испания и Федералния съюз на терапевтичните общности,
Австрия. Конкретните цели на проекта бяха да изследва и оцени
факторите, които водят до прибягване до насилие от деца, както
и да се опишат системите за предоставяне на услуги за деца,
извършители на насилие, за да се определи тяхната ефективност.
Целта на този документ е да се подобри ефективността на
превенцията на повторното насилие чрез разработване на набор
от препоръки въз основата на резултатите от проучването.
2. Основни изводи и заключения от проучването.
За целите на проучването екипът от експерти възприе
определението за насилие, дадено в Световния доклад за
насилието и здравето (Krug et al., 2002, p.5): насилието е: „
преднамерената употреба на физическа сила, действителна
или под формата на заплахи, насочена срещу себе си, друг човек,
срещу група или общност, в резултат от която има голяма
вероятност от наранявания, смърт, психически увреждания, проблеми в развитието или лишаване”. Членовете на
проучващия екип се съгласиха да включат един допълнителен
елемент към тази дефиниция – проява на агресия срещу
собственост и нейното разрушаване, което е характерно за
децата от целевата група на проучването.
2.1. Разбиране на проявите на насилие на непълнолетни
извършители, ползващи резидентна грижа
21

НА ФОКУС

1. Изследването разкрива сходство между основните
фактори, водещи до прояви на насилие в трите страни: фактори,
свързани с личността, фактори, свързани със семейството,
влияние на групата на връстниците и от особено значение –
влиянието на социалните връзки и обществените процеси.
Фактори, свързани с личността: За децата, предмет на
изследването, е характерно развиването на определени
отличителни белези, проявяващи се в изблици на жестокост,
като например: ниско ниво на търпимост на фрустрации, ниска
самооценка, проблеми със самоконтрола или несъответстващи
на ситуацията реакции. Много от децата също така развиват
неадекватни модели на създаване на връзки не толкова поради
личностни предразположения, а главно поради влиянието на
своето обкръжение. Очевидно е, че много от децата, които са
развили неподходящи модели на връзки, в повечето случаи
не са имали стабилен и добър пример за подражание, , а са
следвали нечие неприемливото поведение. Грешката на техните
родители се състои в това, че не са съумели да заемат твърда
позиция, за да овладеят енергията на децата си, поведението
или действията им, както и са допуснали често срещаната при
родителите склонност да ги разглезват. Това е признак по-скоро
за родителско неглижиране, отколкото за любов и грижа, чиито
последствия от своя страна се проявяват по-късно и в други
проблеми в поведението на децата.
Фактори, свързани със семейството: Най-важният фактор,
водещ до насилие, е семейната среда, създаваща условия за
противовправни действия и прояви на насилие, които са резултат
от емоционален дистрес (нестабилна среда, липса на грижа,
внимание, любов, подкрепа, сигурност и предсказуемост),
както и поведенческите модели, произлизащи от тази семейна
среда (конфликтни отношения, липса на толерантност към
чуждото мнение, спорове и скандали по повод несъгласия,
физическо насилие). На личностно и емоционално равнище,
честите прояви на насилие са израз на чувствителност от страна
на детето, което е резултат от травми в семейството, липса на
комуникация, култура, произтичаща от възприетите ценности
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и поведенчески модели. Те са сложен вътрешен емоционален
отговор на негативни преживявания, заклеймяване и
отхвърляне от общността, които произлизат от състояние на
висока степен на раздразнителност и сприхавост като черти на
характера или заучени модели на поведение. Следователно,
децата, извършители на повторно насилие, до голяма степен са
изложени на ситуации, в които проявяват склонността си към
агресивно поведение.
Повечето деца, които развиват агресивно поведение,
произхождат от разпаднали се семейства или такива с
преобладаващо конфликтни отношения, с различна структура
(например няколко полубратя или сестри от различни родители,
живеещи заедно, разширено семейство, няколко втори бащи и
т.н). Общото при тях са осезаемите нива на агресия, предишни
прояви на насилие, както конфликтна динамика в отношенията.
Връзката между семейните проблеми и извършването на
насилие често надминава „модела на имитация” от страна на
детето, а се затвърждава с въвличането на детето в агресивно
или противоправно поведение.
Влиянието на групата на връстниците и значението на
социалните връзки и обществото: Характерно за младежите от
центровете за резидентна грижа е, че са силно податливи на
влияния, които могат да ги тласнат към антисоциално поведение.
Проблемът не е в това, че на тези деца им липсва механизъм
за самоконтрол, а по-скоро, те твърде много възприемат и се
доверяват на предложенията на своите връстници или значими
възрастни, които ги тласкат към това. Важен фактор също така е
тяхната нужда от себеутвърждаване и получаване на признание
от връстниците.
2. Насилието е било обичайният инструмент за решение
на различни проблематични ситуации, които са от значение,
както за вътрешния им свят, така и за отношенията им с други
хора. В първия случай, негативните мисли са свързани с
чувство на безнадеждност, безразличие, огромен гняв и безсилие; ежедневна скука и неразположение, които могат да
предизвикат незначителни нарушения на правилата, различни
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и многобройни изблици без никакви външни дразнители
като същевременно жестокото поведение може да се прояви
без ясна причина, докато „нахлуването в нечие лично
пространство и физическото насилие срещу друг човек се
случват единствено, защото някой иска да подразни някого".
Когато събитието се задейства от външен дразнител, децата
ще обвиняват останалите, че са ги "провокирали", виждайки
изблиците си като логични, справедливи или съизмерима
защитна реакция на изпратения стимул. Те ще се оправдаят
с аргумента, че те просто са отговорили, когато са станали
жертва на физическо насилие, закачки, подигравки и т.н., така
че да се постигне чувство за справедливост, както става ясно
от разкази на родители. В много напрегнати ситуации, те биха
отправили предупреждения, но все пак ще реагират след това,
тъй като техните предупреждения са били пренебрегнати или
неразбрани.
3. Изследването показва, че различните институции от
резидентен тип, обхванати от проучването в трите страни,
подхождат към своята работа с агресивни деца от различни
философски, методологически и организационни гледни точки,
с различна степен на успех. И все пак от интервюта с млади
хора, които в момента ползват резидентни услуги, с родители
и експерти става ясно, че основните елементи, които помагат
на децата да се справят с неизползването на насилие, са много
сходни:
•	Стабилизирането и нормализирането на заобикалящата
ги среда: структура, строги правила, адекватни мерки за
насърчаване на самоконтрол;
•	Интегрално и индивидуално обучение: семинари и
тренинги в клас, ценни и разнообразни дейности през
свободното време, спорт, изграждане на ценностна
система.
•	Връзки: доверие, лични отношения с персонала
(намирането на един или повече стабилни модели
за поведение ги кара да се чувстват много по-добре),
създаване на приятелства в центъра, където са настанени.
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Примери от интервютата с децата предоставят поглед върху
организацията, структурата и вътрешните организационни
правила в резидентните институции. Интервюираните споделят,
че вътрешните правила им осигуряват добра структурна основа
и могат да се разглеждат като косвена и ефективна подкрепа за
изграждането на ред в живота им.
4. За предизвикване на промяна в поведението на
младежите, склонни към насилие, много от експертите и някои
родители, включени в проучването, подчертават значението
на наличието на структуриран и адекватен дневен ред и
придобиване на навици и умения за самостоятелен живот.
Някои специалисти също говорят за важността на активното
участие на младите хора в разработването на правилата на
институцията или тяхната група; в разработването на своята
програма от дейности, социална работа и училищни часове; при
избора на членове на персонала, който работи с тях (ментори)
или в рамките на младежки съвет в институцията. Разказите
на децата, които са участвали в проучването, показват доста
положителна оценка за обучението и извънкласните дейности,
организирани за тях в центровете от резидентен тип. Много
млади хора споделят, че са преоткрили училище, започнали са
да оценяват образованието и искат да постигнат образователна
степен. Развлекателните дейности също са се доказали
като доста полезни, карайки ги да се чувстват по-активни и
ангажирани в собствения си живот, да изградят увереност в
способностите си и да им позволят да оценят възможностите,
които животът им предоставя, мотивирайки ги да се докажат и
да подобрят своите умения.
Децата демонстрираха заинтересованост и висока
мотивация , както с оглед на бъдещата си реализация, така и
за намаляване на агресивното си поведение, за получаване на
професионално обучение и изграждане на трудови навици и да
придобият професионални умения. По отношение на работата с
млади хора склонни към насилие, специалистите отдават голямо
значение на съществената роля на образованието и полезните
дейности през свободното време. Те вярват, че участието в
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разнообразни извънкласни дейности като спорт, семинари,
културни програми, екскурзии, скаутски организации, както и
на програми, насочени към интеграция в рамките на местната
общност чрез общественополезен труд, представления и т.н., е
много полезно за младите хора в резидентна грижа, тъй като те
им помагат да покажат своите умения и таланти, да се чувстват
способни и да се гордеят със себе си, да насочват енергията
си в положителна насока, но също така усещат, че допринасят
с нещо, чувстват се част от общност и имат подкрепата и
положителната оценка на другите.
Експертите също така признават важността на придобитите
професионални умения, трудови навици и рутина, като
терапевтични в работата си с младите хора, които имат
предишни прояви на насилие.
5. В допълнение към структурирания дневен ред и правила,
събития (например екскурзии) или вътрешногрупови празници,
според младите хора, укрепват отношенията и връзките с техните
учители и представляват изключително важен положителен
фактор. Те признават колко ценно е за тях да има на кого да се
доверят, с кого да споделят своите радости и тревоги, от кого
да получат разбиране или някой, който да застане "на тяхна
страна", някой който ще направи всичко възможно, за да им
помогне. Измежду членовете на персонала, те намират хора,
които им дават внимание, уважение, разбиране, подкрепа и
помощ.
За много от децата в резидентна грижа това е първият път,
когато създават връзка, изградена въз основата на взаимно
доверие в отношенията им със значим възрастен. Самата
възможност да говорят открито за проблемите си, да се чувстват
приети и разбрани, да имат някого, с когото да търсят съвместни
решения, ги кара да преосмислят много ситуации в живота
си, да се примирят, да изградят самочувствие и да отворят
съзнанието си за нови и различни перспективи за развитие.
Високата оценка на влиянието на техните преподаватели и
възпитатели, като техни положителни модели за поведение , е
още по-изразено, когато те подробно описват поведението им.
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Някои специалисти предполагат, че изграждането на
връзки е много по-важно и полезно от всички мерки, предназначени да променят или контролират поведението. В този
контекст, степента на доверие играе решаваща роля. В това
отношение работата, извършена в резидентни центрове в
Испания и в австрийските терапевтични общности, е наистина
забележителна. главната цел в тези места за настаняване на
деца е да се работи за изграждане на взаимоотношения между
членовете на персонала и настанените деца за, които в крайна
сметка да реинтегрирането на младите хора при техните
семейства, ако това е възможно.
Дейността, която осъществяват терапевтичните общности,
води до промяна на поведението на децата. Според
програмата, тази промяна се постига чрез интензивна работа
с изграждане на връзки на привързаност у детето. Групови
дискусии с персонала показват, че основният акцент пада върху
идентифицирането на предпоставките за възможни прояви
на насилие и тяхното преосмисляне. Разбирането на нуждите
и мотивите на младежите играе важна роля в този процес.
Целта е да възпитателите да разпознават движещите мотиви на
тяхното поведение от персонала на резидентния център, за да
предотврати изблика на агресия.
В допълнение към усилията за разбиране на предпоставките
и причините за това поведение, друг важен елемент на работата
по отношение на емоционалните връзки, е да се дават съвети на
младите хора за техните реакции в определени ситуации и поспециално, да се привлече вниманието им към алтернативна
реакция, и да им се помогне да научат желаното и адекватно на
ситуацията поведение.
Освен това, от изключителна важност е членовете на
персонала да използват подходи за превенция на повторното
насилие, при които те трябва да "събудят младежите", да ги
запознаят с реалната ситуация в която се намират. Това помага
за намаляване на натрупания гняв и изграждане на механизми
за защита на отделната личност, както и на останалите,
настанени в терапевтичната общност. В контекста на грижата,
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социалната мрежа в и извън институцията също е съществен и
полезен елемент с доказано значение.
6. Намирането на приятели сред останалите деца, настанени
в институцията, не винаги е лесно за тях. Повечето имат проблем
с доверието, защото са се почувствали предадени много
пъти - от приятелите, от семейството, от различни членове на
общността. Често те не са имали връзка, изградена на основата
на доверие, нито пък знаят как да изградят отношения,
базирани на уважение и безусловна подкрепа. Въпреки това,
няколко от интервюираните споделят, че са успели да създадат
истински приятелства. Опитът на установяване и проучване на
тези приятелства може да бъде от изключително значение за
личностното развитие на тези младежи.
Освен социалните контакти в резидентните центрове,
настанените младежи запазват връзката и със семейството си.
Много домове са изправени пред проблеми в опитите си да
се свържат и да работят със семейството (България), докато в
други са създадени добри практики на редовни срещи, като по
този начин се поддържа силна привързаност и стабилна връзка
между младите хора в центъра и техните роднини (Австрия,
Испания). Някои от настанените споменават положителния
ефект от реализираните терапии, които са пряко свързани
с новия начин за справяне със ситуации, които преди това са
предизвиквали прояви на насилие.
7. Като цяло, в своите интервюта, младите хора открито
споделят собствения си процес на промяна по отношение на
намаляване на агресивното поведение. Техните разкази често
включват споделяне на различни начини за справяне с трудни
ситуации .. Младите хора посочиха причините защо сега биха
действали по различен начин. Някои от тях са мотивирани
от надеждата, че животът им ще се подобри, т.е. при тях
наблюдаваме процес на целеполагане. Те биха искали да
избегнат бъдеще, свързано със съдебни процеси и предпочитат
да усвоят някаква професия. Въпреки това, техните разкази
показват, че за тях е важно тяхната промяна или подобрение
да бъде забелязана в тяхната социална среда. В собствените
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си разкази, те отчасти обясняват своите нови методи за
преодоляване на склонността си към насилие на собственото
си съзряване.
Интервюираните направиха дълъг списък на положителните
ефекти, произтичащи от престоя им в институцията. Отделно от
посочените по-горе превъзпитание, повишаване на чувството
на отговорност и запазване на връзките със семейството, те са
постигнали дълбока промяна на вижданията си за живота и за
себе си (самооценка) в областта на самоконтрола. Друг набор
от придобити умения, които ще запазят, ще бъде способността
им да се отдалечат и разграничат от минали или нови лоши
влияния, да прехвърлят новопридобитите ценности върху
възстановените в хода на престоя им семейни отношения.
2.2. Превенция на насилието сред младите хора
Сравнителният анализ показва, че в законодателството,
политиките и услугите в трите страни се проявяват значителни
сходства, но и някои различия. Системите се различават по
тяхната степен на развитие и използвани методи. В трите
държави се предлага набор от услуги в подкрепа на децата,
извършители на насилие и техните семейства.
Услугите се предоставят на три нива:
• Програми за превенция
• Резидентни услуги
• Услуги след напускане на резидентната грижа
За да се осигури тази подкрепа, в трите страни се
разчита на различни системи: образователни, социални и
правораздавателни. Системите се базират на законодателство,
което регулира , работата със съответната целева група.
Ефективни модели за превенцията на повторно насилие са
регламентирани от законите, но в във всяка от трите държави в
различна степен. От гледна точка на ефективността на услугата
обаче, резултатите от проучването показват, че изработването
на цялостни механизми , включващи съвместната работа на
всички системи, които са отговорни за отглеждането на детето,
са от ключово значение. Проучването разкрива също така, че
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по-гъвкави услуги, съобразени с индивидуалните потребности
на детето имат много по-голяма ефективност, от предварително
зададените програми.
Програми за превенция
В трите страни се прилагат програми за превенция, които са
ефективни по отношение на подкрепата на семейството, ранна
диагностика и мерки в семейна среда. Техният успех се дължи
на факта, че те подкрепят всички членове на семейството и
работят за промяна на средата като цяло. Въпреки това, тези
програми не са достатъчно развити и понякога не успяват да
осигурят подходяща подкрепа, конкретно за всеки случай.
1. Всички три страни изпълняват програми и услуги за
превенция, които са осигурени от: Системата за благосъстоянието
на младежта(Австрия), Главна дирекция за грижа за деца и
юноши(Испания), отделите за закрила на детето и местните
комисии за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетни (България). Допълнителни услуги
се предоставят от неправителствени организации, в подкрепа
на държавните и общински институции.
2. Изследването показва, че в Испания, Австрия и България,
повечето от мерките, насочени към подрастващите нарушители,
се прилагат в рамките на тяхната собствена социална и семейна
среда. Услугите в общността са предназначени за подпомагане
на процеса на социализация на младежите извършители на
насилие, възстановяване на семейните връзки и отношенията
със значимия(те) възрастен(и), и пренасочване на младия човек
към нови дейности и възможности чрез обществени ресурси и
програми. Налице е палитра от услуги, които се различават по
своите устройство, философия и методология, целева група,
доставчик и др. Ключът към ефективността е в интегрираните
решения, включващи цялостна работа с всички системи, които
отговарят за отглеждането на детето.
3. Навременната намеса в училище се оказва от решаващо
значение за предотвратяване на бъдещите прояви на насилие
от страна на деца. Това е мястото, където проблемите на
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детето обикновено стават очевидни, където младият човек
може да изпитва напрежение, неодобрение, отхвърляне от
страна на учителите и/или връстниците си, където родителите
трябва да получават критично мнение относно своето дете и/
или възпитанието, което му се дава; училищата са първата
институция, която може да сигнализира на властите за
проблемно поведение от страна на децата. Социалната среда в
училище осигурява ползотворна обстановка за възможности за
намеса и програми за деца с агресивно поведение, но като цяло
образователните системи в трите страни срещат трудности при
отговарянето на потребностите на децата в конфликт със закона
и ефективната намеса, така че да предизвикат положителна
промяна при първите прояви на проблема.
4. Училищният персонал често се обръща към родителите
за помощ, но семействата често са лишени от ресурси, за
да контролират ситуацията и не могат да се предприемат
никакви действия. Родителите се чувстват засрамени, когато
бъдат извикани на посещение в училището на детето си, за
да разговарят с преподавателския състав и представители на
системата за социално подпомагане. Интервюта с родителите
показват, че в това отношение има пропуски в общуването между
училищния персонал, родителите и системата за психосоциална
грижа. Родителите казват, че институциите са склонни да вземат
решения прибързано и преждевременно, без да им позволяват
да участват. Децата обикновено се разочаровани от своите
учители, защото те не получават разбиране или подкрепа, докато
преминават през трудни периоди от живота си. Поддържащата
роля на полицията в програмите за превенция на насилието
сред младите хора (особено в сътрудничество с училищата и
местната общност) изглежда е доста ценна, тъй като младежите
могат да погледнат от друга гледна точка предизвикателствата,
опасностите и перспективите в живота си.
5. Социалното консултиране, развлекателните програми
в свободното време и семинарите се оказват много полезни
мерки за предотвратяване на повторното насилие, тъй като
повечето съвременни младежи с агресивно поведение изпитват
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прилив на неконтролирана енергия, чувстват се отегчени и им
липсват умения за себеизразяване. Най-добрите практики
за работа с деца с прояви на насилие включват методи за
балансиране на основните навици и умения, динамични
здравословни дейности, образование относно ценностите
и ценностната система, социални и комуникативни умения.
Смята се, че от решаващо значение е детето да играе главната
роля в собствения си процес на промяна и растеж, като се има
предвид неговия най-добър интерес и участие, упражняване
на неговите основни права. Различните обществени услуги
и програми, предлагани от неправителствени организации
допринасят към работата в тази област и в трите страни. И все
пак, финансовите проблеми, липсата на обучени специалисти
или бюрократични пречки често спират ефективното прилагане
на ценни услуги за превенция.
6. Ранното диагностициране и терапия е друга мярка
за превенция, която се оказва много полезна за справяне
с проявите на насилие при деца. Психотерапията е един от
основните начини за детето да осъзнае своите потребности,
за да се избегнат чувството на неудовлетвореност или
недоволство. Чрез нея то се научава да изрази негативните си
емоции и да намера стратегии за справяне в онези моменти, в
които нещо предизвиква агресивно поведение у него. Успехът
на тази намеса зависи преди всичко от добре обучените
професионалисти, гъвкавостта и достатъчността на средствата
за достъп до тези услуги. Те трябва да бъдат предоставяни на
разположение и достъпни за всеки, който се нуждае от тях.
Друг подход за справянето с прояви на насилие от страна на
младежите е медицинска помощ, която обхваща ситуации
на кризи или психиатрична диференциална диагноза. Този
метод се използва в Австрия и Испания, а по-малко в България.
Доказано е, обаче, че допълнителните услуги могат да сведат
до минимум продължителността на престоя в психиатрични
болници.
7. Значението на работата със семейството е подчертано
от всички професионалисти, анкетирани в изследването.
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Въпреки, че трите страни правят оценка и осигуряват подкрепа
и работа със семействата, съществува необходимост от повече
услуги за осигуряване на ефективна превенция на насилието
сред младите хора на ниво семейство. Проучването разкрива
липсата на услуги в различни области, като например обучение
в отглеждането на дете, разрешаване на семейни конфликти,
справяне с агресивно поведение на младежи и т.н. Докато
в Испания и Австрия са идентифицирани някои най-добри
практики за подкрепа на семейството и на родителите в
процеса на работа с насилие на деца, в България тази област на
превенция и интервенция остава недостатъчно развита.
8. Резултатите от изследването за трите страни показват, че
родителите не разполагат с достатъчно информация относно
подкрепата, която могат да получат в случай на насилие или
противоправни прояви от страна на децата им (или когато те
са изправени пред проблем с отглеждане на детето) и изпитват
неудобство да потърсят помощ. От интервютата с родителите е
очевидно, че те разчитат на добра междуличностна връзка със
социалния работник или представител на институция, водеща
техния случай, както и че те биха искали да получат информация
и подробно обяснение за взетите решения за тях и техните деца.
Родителите оценяват, когато специалистите проявяват интерес
и ангажимент към техния случай и се опитват да им помогнат с
всичко необходимо, без да се ограничават в рамките на своята
институционална роля.
Институции от резидентен тип
1. Тези институции, които не са специализирани за работа
с деца с прояви на насилие, не са в състояние да се справят с
деца с агресивно и антисоциално поведение, а като решение,
често се стремят да прехвърлят "проблемните деца" на друга
институция. По този начин, децата „прескачат“ от институция
в институция с постоянни премествания.. Тези чести промени в
техните живот показват липсващите звена в техните социални
мрежи, в резултат, на което те трудно могат да развият или
поддържат връзки и отношения с приятели в училище, сред
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другите настанени и с персонала на институцията.Изпращането
на дете с отклоняващо се поведение в институция от резидентен
тип е последна мярка, при условие че всички възможни мерки и
услуги в рамките на общността са били изчерпани. За съжаление,
подобно решение за настаняване често се взема прибързано
поради липса на необходимите услуги, необмислени решения
или поради липса на алтернатива.
2. Центрове от резидентен тип, специализирани в работата с
деца с прояви на насилие, противообществени и/или престъпни
прояви, целят да помогнат на младежите в задоволяването на
нуждите им, в балансирането на реакциите им, в придобиването
на отговорност за собствените им действия и да осъзнаят как
тяхното поведение влияе на другите хора. Децата научават
механизми за справяне с трудности, придобиват социални умения
и компетенции за независим живот, което насърчава промяна на
нагласите и поведението им и дава възможност на младите хора с
агресивно поведение да се реинтегрират в обществото.
Услуги след напускане на центровете от резидентен тип
Специалистите подчертават острата необходимост от
услуги след излизане от резидентна грижа. Оказва се, че и
трите страни не успяват да предложат достатъчна подкрепа за
младежите, които навършват 18 години.
1. Младите хора със сигурност ще имат полза, ако някои
елементи на оказваната подкрепа, се запазват и след момента
на напускането им на резидентната институция. Логично е да
продължи да им се предоставя подходяща професионална
помощ, съдействие за по-нататъшни решения, които касаят
живота им, съдействие за намиране на работа, за да им се даде
възможност да живеят самостоятелно.
2. Младежите са загрижени за бъдещето - например
безработица, лоши влияния или страх да не тръгнат отново по
същия път. Въпреки това, те са доста уверени, че се развиват
в положителна насока. Развитието и страховете вървят ръка за
ръка, тъй като нещата, които те желаят да постигнат, могат да са
извън техния контрол в този конкретен момент от живота им.
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3. Що се отнася до ресурсите за справяне с насилието
извън центъра, които могат да бъдат полезни за бъдещето,
младежите споменават: да имат ясни виждания за живота си,
да са в състояние сами да се контролират (самоконтрол) и да са
активни във физическа дейност/спорт, да извършват множество
дейности, които според тях ще им помогнат. Сред ресурсите
дължащи се на взаимодействието им с другите, те изброяват:
избягване на лоши влияния, получаване на подкрепа от своя
партньор, приятели и семейството си, за създаване на свое
собствено семейство.
2.3 Основни предизвикателства
Австрия, България и Испания споделят общ набор от
предизвикателства в стремежа си към по-ефективни услуги и
програми:
•	Работа със семейства особено, когато децата трябва да
бъдат изведени от тяхната семейна среда.
•	Включване на всички членове на семейството и
идентифициране на значимия възрастен, когато се
изисква извеждане на детето от семейството.
•	Осигуряване на достатъчно финансови ресурси за
развитие на различни превантивни програми за
подпомагане.
•	Преодоляване на недостига на специалисти, обучени
специално за работа с деца, извършители на насилие
сред младите хора, като например социални работници,
педагози, възпитатели.
•	Справяне с девалвацията и професионалното прегаряне,
както и с уязвимостта на персонала.
•	Смекчаване на сътрудничеството между различните
институции и подобряване на регионалната координация.
•	Подобряване на връзките и сътрудничеството между
професионалистите, работещи с младежи.
•	Въвеждане на работата по случай като процес на
поставяне на ясни цели и показатели за измерване на
постигнатите резултати и промени.
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•	Осигуряване на участието на деца и млади хора в
процесите на планиране и вземане на решения, които
засягат живота им.
•	Разработване на различни модели на резидентни услуги
за осигуряване на промяна в поведението на децата.
•	Преодоляване на непълнотата на процесите вследствие
на достигане на определена възраст: всички предоставяни
услуги са ограничени за лица до 18-годишна възраст,
с няколко възможности за подпомагане напредъка на
детето, навлизащо в зряла възраст.
•	Преодоляване на недостига на приемни родители,
които са професионално обучени и готови да поемат
отговорност за младежи с агресивно поведение за
определен период от време.
3. Принципи на работа за предотвратяване на повторно
насилие
Сред основните причини за понижаване на ефективността на
работата с проблемни деца, е неспособността на ангажираните
професионалисти, да си представят изпълнението и защитата
на правата на детето в рамките на конкретна социална услуга.
Развитието на стандарти за работа отразява идеалната
ситуация, която трябва да се постигне, но няма ясна идея как
ще стане това. С оглед изясняване на практиката и подобряване
ефективността на работата с деца и младежи, извършители на
повтарящи се актове на насилие, екипът от експерти предлага
не само своите изводи за пригодността и ефективността на
услугите за целевата група, но и някои принципи на работа,
свързани с необходимите стандарти, както и насоки, и
препоръки за тяхното прилагане в ежедневната работа с децата
и техните семейства. Принципите са следните:
3.1. Необходимост
Този принцип поставя въпроса за необходимост и
достатъчност на наличните услуги за подкрепата на цялостното
развитие на детето. Принципът се фокусира върху:
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•	Предоставяне на услуги, след консултации със
семейството и децата;
•	Осигуряване на подкрепа за семейството като основна
намеса;
•	Укрепване на семействата и реинтеграция като приоритет;
•	Промяна на негативните фактори, които водят до прояви
на насилие и провокират повторни такива.
3.2. Уместност
Този принцип повдига въпросите за това дали наличните
мерки са подходящи, дали те биха могли да доведат до промяна
в поведението, дали планираните цели и резултати са измерими
и достатъчни. Принципът се фокусира върху индивидуалния
подход, оценката на потребностите и планиране за всяко дете,
в зависимост от неговите нужди.
3.3. Най-добрият интерес на детето и правото му на
участие
Този принцип повдига въпросите дали и до каква степен
наличните услуги отговарят на най-добрия интерес на детето;
дали и до каква степен на детето е предоставено право
на участие във всички решения, засягащи неговия живот и
бъдеще. Принципът се фокусира върху правото на детето да
участва активно, за да бъде чуто и да инициира конкретни
цели и дейности в подкрепа на неговото развитие с оглед на
предотвратяване на повторни прояви на насилие.
3.4. Право на защита и безопасна среда
Този принцип повдига въпроси дали наличните
мерки и услуги, гарантират защита на детето от насилие и
посегателство; дали наличната услуга предлага възможности
за живот в безопасна среда. Принципът се фокусира върху
структурата на услугите, основните правила и ежедневието,
общуването с връстници и възрастни от гледна точка на
защитата и неприкосновеността на личността и на личното
пространство.
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3.5 Включване на значими възрастни
Този принцип поставя въпроса за включването на
възрастните в процеса на предоставяне на подкрепа за
децата и съгласието на членовете на семейството по въпроси
касаещи живота на децата. Принципът се фокусира и върху
необходимостта и ангажираността на всички професионалисти
да осигурят и подкрепят връзките на децата със семейството и /
или значимите възрастни. Следвайки тези принципи, екипът от
експерти разработи конкретни препоръки, подробно описани
по-долу.
4. Структура на препоръките
Препоръките са разработени като набор от стандарти за
работа и препоръки за тяхното изпълнение. Тази структура се
планира, с оглед предоставяне на информация и възможности
за пряко въвеждане на промени, както в законодателството,
така и в директната работа с деца в услугите.
5. Стандарти
Стандартите са разделени в групи според предоставяната
подкрепа и услуги. Отделна група стандарти се отнася до
съдържанието и процеса на подпомагане.
5.1 Работа със семействата и значимите възрастни
Тази група от стандарти се отнася до процеса на подпомагане
на децата и младите хора. Промяната на поведението им трябва
да се случи с участието на семейството и за семейството, за да
се спре цикъла на насилие. Следните причини са в подкрепа на
гореспоменатото:
•	Семейните фактори и факторите, свързани с личността,
са основни при формирането на агресивно поведение.
•	Необходимо е децата да се справят с причините за
поведението си, а не само с последствията.
•	Промяната на поведението е свързана с промяна на
заобикалящата среда и факторите, които причиняват
това поведение.
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•	Необходимо е да се работи активно със семействата на
деца с агресивно поведение.
•	Важно е осигуряване на връзка със значимите възрастни,
които ще осигурят стабилност.
•	Подкрепата трябва да съответства напълно на
индивидуалното положение на детето и моделите на
поведение в семейната среда.
•	От значение е насърчаването на личната отговорност
на всеки член от семейството и значимите възрастни
успоредно процеса на работа с детето.
5.2. Услуги и планиране
•	Тази група от стандарти предполага процес на
предоставяне на индивидуална подкрепа, въз основа на
оценка на потребностите и изработване на индивидуален
план. Причините за това са следните:Факторите, свързани
с личността са от съществено значение за развитието
на агресивно поведение.Програмите за превенция е от
съществено значение, за да се спре това поведение.
•	Индивидуализацията на подкрепата, оценката на
потребностите и ясното планиране с измерими
резултати, са от съществено значение за промяната на
поведението.
•	Планиране на процеса на подпомагане/подкрепа за
всяко дете.
•	Планирането трябва да е гъвкаво и приспособимо за
отразяване на актуалните проблеми и развитието на
процеса на подпомагане.
•	Разработване на услуги за превенция на повторни прояви
на насилие, включително специфични дейности, за да се
повиши нивото на социална компетентност и подпомагане
на развитието на познавателните способности на детето.
•	Процесът на подкрепа е обект на постоянен контрол
и оценка от страна на всички заинтересовани страни
(клиент, семейство, специалисти).
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5.3. Участие
Тази група от стандарти е свързана с разбирането, че
участието на клиентите (деца и възрастни), е от съществено
значение за постигане на устойчива промяна в поведението.
Причините за това са следните:
•	Факторите, които влияят върху на агресивното поведение
са разнообразни и степента на тяхното въздействие при
всеки случай е различна.
•	Тежестта на проблемното поведение предполага, че
клиентите трябва да бъдат мотивирани активно да
коригират поведението си.
•	Ефективността на услугите е пряко свързана с мерките,
независимо дали клиентът е включен в процеса на
планиране.
•	Включване на семействата в процеса на планиране и
осигуряване на превенция и услуги от резидентен тип.
•	Включване на децата в процеса на планиране и
изпълнение.
•	Подкрепата се ръководи от правата, нуждите, интересите,
талантите, способностите и заложбите на детето.
•	Участието на децата и младежите се разширява,
насърчава и подкрепя.
5.4. Места за настаняване
Тази група от стандарти е свързана с целите и резултатите
от предоставяните резидентни услуги. Специално внимание
трябва да се обърне на включването на тази група от гледна
точка на следното:
•	Противоречивите последици от прилагането на
резидентните услуги като крайна мярка за деца,
извършители на насилие във връзка с промяната на
поведението на децата.
•	Качеството на тези услуги е от решаващо значение за
коригиране на поведението им
•	Центровете за настаняване предоставят възможности за
промяна в поведението на децата.
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•	Те предоставят възможности за работа със семейството,
гарантиращи развитието на положителни модели на
поведение, както за детето, така и за неговото семейство.
•	Резидентните услуги предоставят психологическа
помощ и подкрепа за интеграция.
•	Процесът на подкрепа се основава на интензивни
отношения, изградени на базата на доверие между
клиента, на семейството и на професионалиста.
5.5. Специалисти
Тази група стандарти e свързанa с ключовата роля на
специалистите в процеса на промяна на поведението на децата
и младите хора. Причините за това са:
•	Необходимостта от използването на подходящи методи
и подходи за работа с клиентите.
•	Необходимостта от постоянна професионална оценка
и подкрепа за подобряване на увеличаване на
ефективността на предоставяните услуги.
•	Професионалистите, които работят с деца извършители
на насилие, са обучени в съответствие с основните
функции, които изпълняват.
•	Специалистите биват обучавани допълнително за
използването на специфични методи и техники за
подкрепа и подпомагане на промяна в поведението.
•	Необходимата
подкрепа
се
предоставя
чрез
независимост, контрол и оценка на интервенциите,
за да се предотвратят процесите на професионално
прегаряне от страна на специалистите.
6. Препоръки
Препоръки, свързани с постигането на по-висока
ефективност в превенцията на повторните прояви насилие от
деца, са разработени в следните области:
Законодателство: препоръките са насочени към
законодателна промяна на възприятието за децата, които са
прибягвали към насилие. На тях трябва да се гледа не като на
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престъпници, а по-скоро като на нуждаещи се от подкрепа, за
да променят поведението си и да развият умения за справяне.
Процедури: препоръките са насочени към процедурите
в социалните системи и тяхната реакция в случаите на
прояви на насилие с участието на деца (по пътя на сигнали на
съответната система, навременността и качеството на оценките
на потребностите, адекватност или съотносимост, наличие на
подходящи услуги, планиране и мониторинг на случаите и т.н.).
Съдържание: Предлагат се различни подходи и методи на
работа, съответстващи на потребностите на целевата група.
Разработването на стандартите и препоръките за тяхното
прилагане са ориентирани главно към съдържанието, поради
по-обемния практически опит на екипа от експерти.
6.1. Работа със семействата и значимите възрастни
Законодателство
Нужно е да бъдат направени конкретни законодателни
промени, за да се гарантира ефективното предоставяне на
услуги за младежите, извършители на насилие. Трябва да бъде
осигурена подкрепа за социална и социално-образователна
интеграция. Важно е да се гарантира навременната ангажираност
на социалните работници за работа със семейството. Когато
семейните проблеми са разпознати, например насилие над дете
или дете извършител на насилието, трябва да се предоставят
подкрепа и услуги за предотвратяване на повторна проява. Ако
услугите не са ефективни, членовете на семейството трябва да
бъдат ангажирани в търсенето на възможности и развитие на
собствените си ресурси, поддържани от специалисти и институции.
Първата стъпка трябва да бъде да се предпази детето или юношата.
В друг контекст или обстановка, там където има високи
нива на агресия, трябва да бъдат въведени процедури за
намеса. Ролята на учителите, възпитателите и други значими
професионалисти от центровете за настаняване трябва да бъде
ясно разграничена. Тези интервенции следва, ако е възможно,
да включват семейството в процеса на справяне с проблема.
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Освен това подкрепата на мрежата от услуги трябва да се
интегрира широко в тези процедури – т.е., социалните служби
и други специализирани кадри като педиатри. При условие, че
общото ограничение в трите страни е липсата на достатъчно
ресурси, за да се осигури подкрепа, препоръката е насочена
към ясни разпоредби за финансова подкрепа.
В Австрия ако благосъстоянието на детето или младежа
е застрашено и се налага намеса или настаняване в център,
трябва да се осигури писменото съгласие на родителите
или отговорните близки. Ако не се предоставя съгласие,
местният съдия трябва да представи решение за намеса
по отношение на застрашеното дете или младеж. Процесът
на решение включва всички свързани с детето възрастни и
самото дете (ако е над 10-годишна възраст), което трябва да
бъде изслушано в съответствие със закона. Следователно,
това участие трябва да се регламентира ясно, а заложените
в Закона за младежта и децата процедури трябва да бъдат
напълно приложени.
В България, когато съдът отсъди детето да бъде настанено
в институция, работата с деца, извършители на насилие, е
поверена на образователната система, в частност училищата от
затворен тип. Препоръчват се законодателни промени, за да се
промени статута на тези услуги и да се даде възможност за работа
със семейството, което е от ключово значение. Препоръчително
е да се въведе ново законодателство, защитаващо правата на
детето и съответстващо на съществуващата социална реалност,
в пълно съответствие с международноправните стандарти и
най-добрите практики, прилагани в чужбина. Препоръчва се
тази резидентна услуга да се предоставя в общността и да
бъде развита като специализирана социална услуга.
В Испания Законът за правата и възможностите на децата,
който се прилага на регионално ниво, насърчава правото на
развитие и участие в рамките на семейството, с цел да се осигури
превенция и възможности за подобряване на ситуацията за
детето. Дългосрочното отглеждане на детето в семейна среда
без насилие е ключова цел при прилагането на закона, който
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по този начин се стреми към осигуряване на подкрепа като
средство за гарантиране на благосъстоянието на младежите.
Препоръчително е да се осигурят достатъчно финансови
ресурси, за да се поддържа широка мрежа за подкрепа и
разнообразни социални услуги, от които деца и юноши да
могат да се възползват съвместно със своите семейства си;
да се гарантира справедливо съотношение на участниците и
реалното внимание, отделено за тях.
Процедури
Нуждата от намеса става очевидна, чрез наблюдение на
поведението на детето или юношата. Промяната в социалното
поведение като усамотеност, физическо или словесно агресивно
поведение, конкретен разказ или съществуването на физически
травми, влошаване на представянето в училище и т.н. могат да
бъдат някои от индикаторите за необходимостта от външна
намеса. Те могат да бъдат разпознати от учители, лекари,
роднини и приятели на семейството. Налице е задължение
за докладване от страна на всички възрастни в случай на
подозрение, че благосъстоянието на детето или младежа е
застрашено.
В Австрия ако намесата на мобилните услуги е невъзможна,
с оглед на безопасността на малолетните и адекватната грижа
за деца, може да се наложи настаняване в институция от
резидентен тип. За успеха на интервенцията е необходимо
да има постоянно сътрудничество с родителите. В истинския
смисъл на участието всички заинтересовани лица, като
самото дете, специалистите, учителите, лекарите, родителите,
терапевтите, психолозите трябва да участват в оценяването и
осъществяването на плана за подкрепа.
В България приложимото право дава възможност за
настаняване в интернати в съответствие с решение на съда,
но само ако мерките в рамките на общността, изброени в
член 13 от ЗБППМН, не довеждат до положителна промяна.
Необходимо е ново законодателство, което да свърже
"наказателните мерки" със службите за закрила на детето
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за деца в конфликт със закона. Съгласно ЗБППМН местните
комисии за борба с противообществените прояви, извършени
от младежи имат важни и отговорни функции. Въпреки това
е необходимо тези функции да са подкрепени от достатъчни
ресурси или обучения, както и да бъде създаден механизъм,
за да се осигури координация с администрацията за закрила
на детето. Важно е също така да се вземе предвид мнението
на родителите при вземането на решение за мерките за грижи
или санкциониране на детето или юношата, извършител на
насилие. За всеки конкретен случай родителите и децата трябва
да могат да избират измежду алтернативни мерки. Те трябва
да бъдат съобразени с поведението на детето и ресурсите на
семейството, така че да ги мотивират да участват активно.
Преди всичко, Испания е изправена пред необходимостта
да се насърчава укрепването на политиките за социално
включване. На следващо място се изисква по-интензивна
работа със семейството и/или значимите възрастни в живота
на детето, за да се запази и засили тази връзка. Също така е
важно да се гарантират достатъчно финансови ресурси за
програми и услуги, които работят със семейства. Това би довело
до намаляване на случаите на деца, които се настаняват в
резидентни услуги и ще даде възможност за задълбочаване на
работа на специалистите, работещи там.
Съдържание (подходи, методи на работа, и т.н.)
Важно е да се има предвид, че семейството е жива система,
подлежи на промени или се е променила в резултат на стресови
събития в живота (ситуации на насилие; раздяла).
В Австрия има нужда от терапевтични интервенции за
справяне със случаи на нарушения, стрес и напрежение в
рамките на семейната система. Необходимо е обаче, да се
даде възможност на възпитателите и родителите да повишат
своя капацитет в областта на педагогиката и уменията за
родителстване.
България трябва да се съсредоточи върху прилагането на
системния подход по отношение на семейството. Като система
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то се влияе от такива външни фактори, като околната среда,
обществото, културата и други системи, както и от вътрешни
фактори, като личностното развитие на своите членове и
отношенията между тях. Препоръчително е да се разработи
генограма на семейството. Служителите на всички институции
и услуги, трябва редовно да бъдат обучавани в използването
на различни техники и методи за интервюиране, разговори с
родителите и събиране на информация за семейната система и
проследяване на нейното развитие.
За Испания се препоръчва да се прави по-точна и
специализирана оценка на състоянието на детето, извършител
на насилие. Решението за работата с детето трябва да се вземе,
имайки предвид мнението и ролята на всички участващи
страни, включително семейството и значимите възрастни.
Подробни препоръки
за въвеждането на Стандартите
1. Активна работа със семействата на деца с агресивно
поведение
1.1. Разкриването на модели на поведение, описанието на
ролята на семейството и взаимоотношенията в семейството,
представлява една част от признаването на проблема. След
като бъде започната интервенцията, трябва да стартира
процес на планиране заедно със мултидисциплинарен екип от
специалисти. Това включва определяне на ясна цел и насрочване
на последващи прегледи на изпълнението на плана.
1.2. Важно е да бъдат използвани методики за анализ
на родителските умения и способности, предприемане на
навременни интервенции в слабите области, като например
определяне на родителските роли, навици, които се нуждаят от
развитие или коригиране, обучение в социални умения и други
мерки за повишаване на родителския капацитет.
1.3. Осигуряване на подкрепа във всички области на
ежедневието за разработване на стратегии за по-добро,
независимо справяне с ежедневните предизвикателства,
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като част от процеса на подкрепа. Това трябва да се направи
като се работи за отстраняване на причините за проблемното
поведение, а не само с оглед на фактите или последствията.
1.4. След постигане на промяна в поведението на детето и
то е устойчиво, случаят е приключен. Изготвя се доклад.
2. Осигуряване на връзка със значимите възрастни, които
да осигурят стабилност.
2.1. Анализ на заобикалящата среда на детето, с
цел откриване на модела за неприемливото поведение
(разширеното семейство, училище, квартал, на местната
общност ...), сред значимите за детето възрастни. Анализиране
на резултатите от този анализ.
2.2. След идентифициране на този модел – осъществяване
на връзка с него с предложение за включване във форма на
работа с него, подчертавайки неговата роля и важност за
жизнените перспективи на младежа; при постигане на съгласие –
изработване на план съвместно със значимия възрастен-модел.
2.3. Осигуряване на подкрепа за значимия възрастен през
целия този процес.
2.4. Изготвяне на последващи дейности и планиране на
условията като се гарантира възможен контакт след оттегляне.
3. Оказваната професионална подкрепата е подходяща
точно за индивидуалния случай на детето и неговата семейна
среда
3.1. Включване на семейството в групови дейности за
родители в общността и/ или региона.
3.2. Участие в социалната мрежа и използване на
социалните ресурси съществуващи на местно ниво (предишни
анализи, резултатите от проекти), които дават информация за
добри практики и модели за отглеждане на деца.отглеждане.
3.3. Разработване на формули (и документирането им),
за подобряване на подпомагането на мрежи, центрове за
настаняване и услуги, като се избягват, обичайните проблеми
и пропуски.
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3.4. Търсене, насърчаване, развиване и координация
на други лица, освен членовете на семейството, да участват
активно в подобряването на ежедневните занимания на децата.
3.5. Всички специфични и индивидуални планове за
интервенция трябва да посочват слабостите на семейната
система, за да се търсят решения на нейните проблеми.
4. Индивидуалната отговорност на всеки член на
семейството и значим възрастен в процеса трябва да се
насърчава.
4.1. Оценка на капацитета и социалните умения на значимите
възрастни и членовете на семейството, осъществяване на
връзка с тези от тях и договаряне на тяхното участие в процеса
на работа.
4.2. Насърчаване на участието им на достигане на
споразумение относно целите на процеса на работа. Обясняване
и по възможност подпомагане на разбирането от страна на
родителите на действията, включващи насилие; стимулиране
на членовете на семейството да участват като главни действащи
лица в процеса на вземане на решението.
4.3. Осигуряване на терапевтична интервенция под формата
на семейна терапия. Акцентът е поставен върху разпознаването
на неадекватни модели за връзки и преразпределяне на ролите
в семейството, с активното участие на всички членове. Целта е
да се насърчи развитието и укрепването на комуникационните
умения и отношенията в семейната система.
4.4. Изясняване на моделите на поведение в семейството и
осигуряване на добро разбиране на тези модели от всеки член
на семейството.
6.2. Услуги и планиране
Законодателство
Необходимо е да се създадат нови и специфични услуги
за подкрепа на деца, извършители на насилие. Методиката за
предоставяне на услуги трябва да бъде разработена с оглед
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на процеса на индивидуална оценка и планиране. Още
повече, това ще доведе до създаването, продължаването,
разширяването и специализацията на широк комплекс
от услуги в отговор на нуждите на децата с поведенчески
отклонения. Услугите в общността трябва да бъдат приоритет,
както и възможностите за подходяща резидентна грижа. Това
включва и такива услуги, които ще се предлагат по време на
и след всяка намеса за промяна на поведението . Необходимо
е законодателните промени да са насочени към изискване
за оценка на ефективността и ефикасността на предлаганите
услуги.
Австрия не разполага с адекватни временни центрове
за настаняване за непълнолетни извършители на насилие,
както и специалисти-психиатри, специалисти, занимаващи се
с деца и младежи, както и услуги за превенция в общността.
Препоръчва се укрепване на капацитета във всички изброени
сектори. Също така, на обучението на специалисти в социална
психология следва да бъде съсредоточено и разширено, за да
включва изучаване на специализирана работа с малолетни
и непълнолетни с агресивно поведение и извършители на
насилие.
В България не се прави разграничение в оценките на
случаите на децата и има недостиг на разнообразни услуги
предназначени за промяна в поведението на деца, извършители
на насилие в общността.
Деца, извършители на насилие и техните жертви, както и
деца с противообществени прояви, биват настанени заедно
в услуги от резидентен тип, като социално-педагогически
интернати (СПИ) и възпитателни училища интернати (ВУИ). Не
са налице специална методика или услуги, за да се отговори
на специфичните противоправни прояви. Следните препоръки
са отправени: да се развият услуги, базирани в общността
за диагностика на поведенческите проблеми на децата,
съобразени с техните нужди като например диагностични
центрове за краткосрочно настаняване, където те ще бъдат под
наблюдение; да се разработва индивидуален план за работа с
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всяко дете и детето да бъде насочвано към подходяща услуга.
Диагностичните центрове трябва да предоставят доклад на
съда, разглеждащ случая на детето при необходимост, на
институцията, която го поема или при завръщането на детето
в семейството. Необходимо е да се разработят програми,
подходящи за всички видове услуги: базирани в общността
и институционални, които са разработени да променят
конкретното поведение на детето в конфликт със закона.
За Испания първата препоръка е да бъдат разработени
програми в общността, тъй като обществото може да служи
като регулаторен елемент за избягване на социални ситуации,
водещи до насилие сред младите хора. Също така се препоръчва
да се създаде мрежа на междуведомствени програми: социално
и семейно подпомагане, образование, здравеопазване и
институции за настаняване. Необходимо е услугите от резидентен
тип да бъдат тясно свързани с други услуги за подкрепа на
младите хора и техните семейства, с цел да се осигури плавен
преход и правилно наблюдение, след като младият човек
напуска центъра. Специализираните центрове (центрове от
резидентен тип, предоставящи по-голяма свобода и автономия
на настанените в тях) трябва да се справят с някои елементи на
прехода в случай, че младите хора не могат да се върнат при
семействата си. Когато целта е деинституционализация, е важно
специализираните центрове да наемат специалисти, които да
работят по време на преходния период. Професионалистите ще
наблюдават процеса на преход и ще бъдат модел за поведение
за децата най-малко за една година.
Процедури
Всяка услуга трябва да се развива и поддържа свои
собствени стандарти за качество, да развива иновативни
методи, да осъществява непрекъснати процеси на оценка
на процедурите, за да утвърди практиката си. Тези действия
трябва да включват оценка на работата на всеки от участниците
в тях, на процедурите за прилагане на корекционни мерки и
превантивни действия, имащи за цел да гарантират успеха
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на интервенциите на специалиста. Това проследяване може
да бъде направено чрез процеси на външен надзор, както
и "интервизия" (например, Erpenbeck, 2001) - един много
ефективен и специфичен начин на провеждане на "вътрешен
контрол", в рамките на и между членовете на услугите.
В Австрия оценките трябва да бъдат направени от всички
участващи експерти като терапевти, психиатри, психолози,
социални работници и социални педагози.
В България услугите трябва да бъдат приоритизирани
въз основа на анализ на потребностите; първо трябва да се
използват тези услуги, които осигуряват подкрепа в семейната
среда и превенция на насилието. Всяка интервенция трябва да
се планира въз основа на същия анализ на потребностите.
В Испания концепцията за подкрепа следва да се основава
на задълбочена оценка на физическия, психологически и
социален статус по случая. Наръчникът "Добри практики ръководство за центрове на Системата за защита на децата и
младежи" трябва да бъде въведен и използван.
Съдържание (подходи, методи на работа, и т.н.)
Ранната интервенция е от решаващо значение. Затова
всички специалисти, които са участвали в грижата за детето по
един или друг начин трябва да могат да разпознаят индикациите
на възможния поведенчески проблем. Целта ще бъде да се
предприемат превенция и терапия възможно най-скоро чрез училища за родителите, работилници за придобиване на
родителски умения, участие в мрежата и ресурсите на общността
и т.н. Важно е специалистите да могат да дават съвети, да
предоставят образователна помощ и алтернативни планове
за действие на родителите и настойниците, когато решенията,
които са били опитани вече, са се оказали неуспешни. За да
могат да разберат модела на собственото си поведение, с
децата извършители на насилие трябва да бъде провеждана
биографична терапия. Един важен инструмент е травмапедагогическата ориентация. В много тежки случаи може да е
необходимо детето или младежът да се отдели от групата.
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Следователно, основният подход и метод трябва да бъде
индивидуална работа по случай - оценка на потребностите, която
включва анализ на заобикалящата среда, на силните и слабите
страни и възможностите за развитие, планиране, реализиране
на плана за контрол на изпълнението, оценка на постиженията и
развитие на нов план. Въздействието на услугата и интервенцията
трябва да бъдат оценявани във всяка фаза на процеса.
Подробни препоръки
за въвеждането на стандартите
5. План за помощ / подкрепа за всяко дете.
5.1. Определете ключов специалист, който да отговаря
за процеса, с цел да се централизира процеса на помощ и
подкрепа. Този ключов специалист ще взема решения, ще
поема отговорности и ще координира подкрепата и развитието
на дейностите свързани с грижата за детето.
5.2. Според първоначалната оценка и анализ на
поведението и личността на детето е необходимо да се
определят компетенциите, за да се развият в следните
области: социални умения, изграждане на ценностна система,
разрешаване на конфликти, съпричастност, самоувереност и
лични качества. Нужно е ясно да се разпишат компетенциите
в плана за действие в зависимост от степента на развитие на
младежа. Краткосрочните, средносрочните и дългосрочните
цели трябва да бъдат съобщени на всички участници. Анализът
трябва да разгледа и силните страни, а не само слабостите и
проблемите на детето.
5.3. Разпространяване на съответния индивидуален план за
работа и въвличане на всички участващи лица. Това планиране
трябва да бъде включено в цялостния план за управление на
случая.
5.4. Консолидиране на резултати, създаване на показатели
за осигуряване на ефективна последваща работа за определен
период от време.
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6. Планирането трябва да е гъвкаво и да успява да отрази
актуалните проблеми и да развие процеса на подпомагане.
6.1. Извършване на непрекъсната оценка на плана за работа
и постиженията по неговото изпълнение, с цел да се въведат
промени в него. Те трябва да се разглеждат като необходими
предварителни стъпки за постигане на целите.
6.2. Необходимо е да се обърне внимание на включване на
нови елементи, които биха могли лесно да бъдат изпълнение и
да станат част от процеса. Важно е специалистът да бъде винаги
наясно с важността на процеса на подпомагане и на правилното
разпределение на ресурсите.
6.3. Планирането и развитието на процеса на подпомагане
трябва да се съобщава и обсъжда редовно с всички
заинтересовани специалисти (учители, терапевти, възпитатели,
психиатри), както и на семейството и детето.
6.4. Преглед на случая, оценка на психическото и социалното
състояние на всяко дете или младеж трябва да се извършват
редовно като се използват и специализирани въпросници за
събиране на информация.
6.5. Планът за предоставяне на помощ трябва да бъде редовно
променян и да се обсъжда с всички заинтересовани специалисти.
7. Разработване на услуги за предотвратяване на повтарящи
се прояви на насилие, включително и конкретни дейности за
повишаване на нивото на социална компетентност и подпомагане
на развитието на познавателните способности на детето.
7.1. Ревизиране на съществуващите програми и процедури
в други услуги за превенция и възстановяване. Разширяване на
тяхното използване и анализ на тяхното въздействие.
7.2. Ясно разграничение между краткосрочни и дългосрочни
задачи, интервенции, подкрепа и процеси за превенция.
Включване тези срокове във всяка планирана дейност.
7.3. Оценка на ефективността във всяка фаза от процеса на
подкрепа, с качествени и количествени показатели, по-специално
чрез общи доклади относно стандартната документация по случая.
7.4. Въвеждане на дневен ред.
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8. Процесът на подкрепа се реализира при непрекъснат
контрол и оценка от страна на всички заинтересовани страни
(клиент, семейство, професионалисти)
8.1. Контрол и наблюдение на процеса. Защитата на
правата на детето следва да се гарантира и контролира от
специализирани държавни и обществени органи.
8.2. Всички правни норми, вътрешни правила и подходи
на различните държавни институции трябва да бъдат синхронизирани и препоръките на институцията, специализирана в
закрила на детето, трябва да бъдат задължителни за всички
останали институции.
8.3. Правилата , използвани от различните институции
трябва да бъдат синхронизирани, за да се избегне философията
за наказване и измененията следва да се ръководят от
най-добрия интерес на детето. В тази връзка, различните
дефиниции и тълкувания водят до смесване на наказателните
и подкрепящите мерки.
8.4. Важно е да се определят ясно възпитателните мерки по
отношение на децата в конфликт със закона, по-специално за
тези, които са извършители на повторно насилие.
8.5. Препоръчва се разработване и адаптиране на методи
за измерване на напредъка на работата по случай, която
трябва да съответства на възможния напредък, за усилията и
финансовите ресурси, необходими за всеки конкретен случай.
6.3. Участие
Законодателство
Участието на децата и младите хора трябва да бъде
уредено със закон. В съответствие с член 12 от Конвенцията за
правата на детето, включването, ангажираността и участието
на детето и младежа трябва да бъде уредено със закон и
подзаконови актове (правилници, методики), при решаване
на всички проблеми, свързани с бъдещето им, осигуряване
на здравни, образователни и социални услуги и други. Детето
трябва да бъде включено в процеса на вземане на решения,
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а не просто да информира за тях. Въпреки че и трите страни
са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето,
действителното развитие на техните принципи по отношение
на участието е недостатъчно в различна степен и аспекти за
всяка страна. Независимо от съществуването „на хартия“ на
правни разпоредби, липсват възможности за реализирането
на нормите в тях и когато се предприемат някакви действия,
това става в импровизирана форма, без спазване на на
стандартизирана методика за действие.
В Австрия участието на родителите, значимите възрастни и
деца на възраст над 10 г., е ясно регламентирано от разпоредбите
на Закона за децата и младежта. Когато благосъстоянието на
едно дете или юноша е изложено на риск, когато е необходима
намеса или настаняване в резидентна услуга или институция,
неизменно се изисква писменото съгласие на родителите или
отговорните роднини. Ако такова не се предостави, местният
съдия е компетентен да се произнесе относно намесата или
настаняването на детето. Всички значими възрастни и детето
(ако е на възраст над 10 г.), имат право да бъдат изслушани
в хода на производството. Законодателството за тази група
стандарти е задоволително.
В България, децата в конфликт със закона, обикновено
се третират като престъпници и им се налагат наказания. Ето
защо на тях не им се предоставя право на участие в процеса
на планиране и вземане на решения, относно бъдещето
им. Независимо от официалното признаване на правото на
детето на участие, тези деца нямат възможност за изразяване
и предаване на техните възгледи. Липсват наставници в
резидентните услуги, които да осигурят връзката между детето
и мултидисциплинарния екип, занимаващ се със случая. Също
така, няма изисквания СПИ и ВУИ да изготвят индивидуални
планове и да ги изпълняват съвместно с децата. В резултат от
несъществуването на детски съвети или други органи, които
да изразят мнението на децата, настанени в резидентна
грижа, правото на детето да бъде изслушано се пренебрегва.
Препоръчва се въвеждането на система за наставничество.
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Също така, държавата трябва да осигурява адвокат за съдебните
дела, свързани с деца в конфликт със закона. Участието на
съдиите и прокурорите трябва да бъде обвързано с условие за
тяхното специално обучение за детски изслушвания. Участието
на децата в изготвянето на индивидуалните им планове следва
да бъде задължително. Следва да се насърчава създаването на
детски съвети и други органи, които позволяват участието на
децата.
В Испания, този въпрос попада в приложното поле на
множество членове и разпоредби на Закона за правата и
възможностите на децата и младежите, приет през 2010 в
Каталуния. В него са застъпени въпроси като: правото на
децата и младежите да бъдат изслушани (член 7), да могат
сами да упражняват правата си(чл. 17), правото на участие в
местните и национални съвети за участие на децата(Чл.27),
общото право на участие (чл.34), независимо от определени
ограничения (чл.42 и чл.50), или да вземат решения при
бременност (чл. 47). Цяла глава се отнася конкретно за ролята
им на пълноправни граждани (чл.53). Следващите разпоредби
допълнително конкретизират условията, които трябва да бъдат
обезпечени или ограничени за да могат децата да упражняват
правото си на участие(глави VII-X). Член 134 се занимава с
упражняване на това право от децата докато са в ареста или в
резидентните центрове. Независимо от значителното развитие
на законодателството по темата за участието на непълнолетни
лица, ефективното участие на децата все още предстои да се
консолидира и задълбочава.
Процедури
Като се има предвид степента на развитие на младите
хора, характеризираща се с осезаема незрялост (детството)
или промени в настроението и преценките (юношеството),
демократичното участие трябва да бъде предвидено и въведено
в резидентната грижа и учебните заведения, по отношение
на всички решения, които засягат живота на младежите.
Интензивна и значителна работа трябва да се извърши по
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отношение на въвеждане на принципа на участие както в
резидентните центрове така и във всички останали услуги.
Една от възможностите за участие на децата и младежите е
да бъдат въвличани в процеса на поставяне на цели, заедно с
преподавателите, наставниците и други модели за поведение.
При всички етапи на изготвяне и изпълнение на работните цели
трябва да се вземат предвид мнението на детето, гледната му
точка и предпочитанията му. Тези стъпки са:
•	Проучване и определяне на индивидуалните цели за
децата и юношите
•	Постигане на цели, например, в индивидуални
образователни проекти, настойничество, терапия и т.н.
•	Детето трябва да участва по време на изпълнението и
оценката на промените и резултатите.
•	По принцип, процесът трябва да бъде гъвкав от
гледна точка на време и съдържание. Неочакваните и
спешни ситуации винаги трябва да бъдат разглеждани
внимателно и задълбочено.
На следващо място участието на децата във
функционирането на центровете за настаняване трябва да бъде
структурирано и при използване на предварително договорени
средства и техники. От изключителна важност е личността на
наставника/ментора, а и целият персонал, да бъдат считани
за придружители на детето в процеса. Детето участва като
централна фигура и главен герой на собствения си процес.
Съдържание (подходи, методи на работа, и т.н.)
Основният методологически подход трябва да следва
нивата на включване на младия човек: информиране,
консултиране, сътрудничество и проявяване на инициатива в
процеса на вземане на решения.
С цел да се направи всичко това, професионалистите, които
работят по определен случай, трябва да бъдат подготвени за работа
със специфични методи и техники за насърчаване на това участие,
като например визуализация, подпомагане на оформянето на
собствено мнение, изграждане на умения за вземане на решения,
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техники за изграждане на екип и работа в екип: определяне на
дадена тема, предприемане на конкретни действия и тяхната
оценка. Фокусираната работа със семейството изисква участие на
младите хора, с цел да се оптимизира разбирането на процеса;
укрепване на самочувствието и чувството за отговорност, да
открият и да се научат да използват капацитета си.
Подробни препоръки
за прилагането на Стандартите
9. Включване на семейства в процеса на планиране и
предоставяне на превантивни услуги и услуги от резидентен тип.
9.1. Изготвяне на план за работата по случая заедно със
семейството. Тяхното участие трябва да започне в ранната
фаза на планирането като се вземе предвид тяхното мнение
по въпросите, свързани с тяхното дете (бъдещи решения,
терапевтични мерки, образование) и техните мнения по
отношение на цялостния процес. Обратната връзка, получена
от тях, подпомага процеса занапред, но обсъждането на
положителните резултати с тях също е от особено значение.
Важно е да се включат всички членове на семейството, поспециално двамата родители.
9.2. Планът по случая трябва да бъде разработван и на ниво
превенция, и на ниво резидентна грижа. Процесът се състои
от три основни момента: първо, интервю, с цел да се открият
силните и слаби страни; Второ, терапевтична интервенция,
включваща всички членове на семейството и накрая-оценка.
Ролята на професионалистите е да подпомага семейството в
хода на процеса. В случай на настаняване в резидентна грижа,
специално внимание трябва да бъде насочено към запазването
на връзките със семейството по време на целия процес.
10. Включване на децата в процеса на планиране и
изпълнение.
10.1. Обърнете внимание на мнението на детето относно
всяко планирано действие и намеса.
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10.2. Детето трябва да бъде уведомено относно планираните
цели, както и относно съответните срокове за тяхното постигане
в различни области като индивидуално обучение, образование
ежедневни дейности и други стандартни въпроси, свързани с
живота на детето.
10.3. Детето трябва да бъде включено в периодичното
разглеждане на плана по случая. Това повишава ефективността
на работата .
11. Подкрепата се ръководи от правата, нуждите, интересите,
талантите, способностите и възможностите на детето.
11.1. Ясно формулиране на правата, потребностите,
интересите, талантите, способностите и възможностите на
детето в процеса на планиране, като се вземе предвид общата
оценка на случая.
11.2. Всички действия трябва да се съгласуват със
семейството и професионалните екипи, участващи в случая.
11.3. Овластяване на детето чрез използване на широк,
холистичен подход към работата, включително нагласи,
умения, алтернативни стратегии и др. Участието на детето е от
решаващо значение за неговото развитие.
11.4. Изясняване на реалната ситуация, в която се
намират детето и семейството и приоритизиране на спешните
интервенции. Постепенно предлагане на възможните
решения за всички проблеми като по този начин се намалява
напрежението както за детето, така и за неговото семейство.
11.5. Образованието трябва да бъде използвано като важен
фактор за постигането на устойчивост, а също и като силен
инструмент за създаване на различни и нови перспективи,
включително обучение по музика, танци, театър, спорт.
12. Участието на децата и юношите се разширява,
насърчава и подкрепя.
12.1. Разработване на политики в областта на детското и
младежкото участие на различни нива: местно, регионално,
национално, както и на организационно ниво.
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12.2. Установяване и насърчаване на различни обществени
форми на участие: младежки съвети, съвещателни органи и
други начини, по които планирането и вземането на решения
отразяват правото на децата да участват. Децата сами да
предлагат това, което биха искали да правят; да дават идеи за
дейности и да участват в определянето на целите.
12.3. Предлагане и разработване на нови форми и начини
на участие. Трябва да бъде извършена правилна оценка на
различните форми на участие.
6.4. Центрове от резидентен тип
Законодателство
Настаняването в резидентна грижа трябва да бъде последната
възможност след изчерпване на всички останали мерки.
В Австрия е необходимо да се разработят специализирани
програми за извършители на насилие на възраст между 10-18 г.,
в рамките на системата за грижа за деца и младежи.
В България е необходимо да се разработи изцяло нов модел
на резидентни услуги за деца и младежи, извършители на насилие.
В момента, предоставяните услуги за тази група са предимно
образователни и не са насочени към промяна в поведението
им. Страната е в процес на въвеждане на модел на социални
услуги за деца, които имат проблеми в семейството. Предстои
развитието на специфични услуги за деца в конфликт със закона.
Препоръчва се създаването на резидентни центрове от отворен,
полуотворен и затворен тип, където децата трябва да се насочват
към, различни услуги в зависимост от техните нужди. Въпреки
това, резидентните услуги трябва да се използват като последно
средство. Резидентните образователни услуги от затворен тип
трябва да бъдат запазени само за деца, представляващи опасност
за себе си или за други лица и настаняването им трябва да бъде
възможно най-кратко за конкретния случай. Възможностите
за преминаване от центрове от затворен тип в центрове от
полуотворен, както и резидентни центрове от отворен тип,
или други нерезидентни услуги в общността, когато има ясна
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прогресивна промяна в поведението на детето, трябва да бъдат
преразгледани. Това може да бъде приемна грижа, подпомагане
за започване на независим живот, дневни центрове и т.н. Трябва
да се осигурят подходящи образователни услуги за деца в
конфликт със закона или извършителите на повторно насилие,
като например професионално обучение, курсове за грамотност
и консултации относно професионалната реализация.
За Испания се препоръчва да се поставят срокове за
настаняването и те да бъдат следвани внимателно, с цел да
се намалят, доколкото е възможно. Също така, следва да се
предвидят специфичните изисквания, на които да отговарят
центровете, с оглед на всички личностни характеристики (биопсихо-социални). По отношение на осигуряването на правото
на детето да поддържа контакт с неговото семейство, трябва да
бъдат предоставени адекватни, базирани в общността, услуги,
в близост до тяхната семейна среда. В случаите, когато това не
е възможно, трябва да се предоставят необходимите ресурси,
за да се даде възможност за мобилността на семейството
и професионалистите. Важно е, правителството редовно да
актуализира наличните ресурси и услуги.
Процедури
За всяка от трите страни, преди разглеждането на случаите
трябва да се установяват ясни параметри (обучение, поведение,
както и ограничения) и насоки за работа (например, списък на
предишни цели). Резидентните услуги трябва да имат ясни цели:
постигане на промяна в поведението и връщане в общността;
наличие на добре оборудвани жилищни помещения, с екип
от професионалисти, ясен срок на настаняване, подробни
методи на работа, очаквани резултати и периодични
процеси на оценка. Трябва да се установи и да бъде ясно
зададен преходния процес на излизане и реинтеграция в
нормална среда и връзки, с прецизна и точна информация
за детето и семейството, като техните мнения се вземат под
внимание. Цялата семейна система трябва да се включи
при разрешаването на проблема на детето; Следователно,
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бъдещите мерки трябва да са насочени към цялото семейство
и да се използват мултидисциплинарни методи.
Съдържание (подходи, методи на работа и т.н.)
Основните методи на работа в домашни условия
се насочени към промяна в поведението, включително
индивидуална и групова работа, дневен ред, правила, дейности
по интереси, образование и професионално консултиране. По
същество, така и по отношение на резултатите от изследването,
резидентните услуги трябва да са в състояние да предложат на
сигурността, нужната среда, правилата, професионалистите и
взаимоотношенията. Резидентните услуги трябва да предоставят
и улесняване на децата и участието на подрастващите.
Подробни препоръки
за прилагането на Стандартите
13. Резидентните центрове осигуряват възможности за
промяна в поведението на децата.
13.1. В центровете за настаняване трябва да се работи по
Моделът на социални компетентност . Той дава възможности
за развитие на социални умения и положителна промяна в
поведението. Той включва извършване първоначална оценка на
нивото на развитие на социални умения в детето. В допълнение,
необходимо е да има специална система за включване на
семейството в този процес.
13.2. Резидентните услуги трябва да предлагат по-добра
структура - дневен ред и правила, за да се осигури стабилност
и предсказуемост.
13.3. Резидентните услуги трябва да предоставят
възможности за развиване на връзки и взаимоотношения със
значими възрастни - ментори, възпитатели, учители, които им
оказват внимание, уважение, разбиране, подкрепа и помощ.
13.4. Резидентните услуги трябва да предоставят
възможности за развитие на лични интереси - извънкласни
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дейности, развлекателни дейности, развитие на професионалните
умения и кариерно развитие.
13.5. Използваните в резидентните центрове методи
трябва да са съобразени с конкретния случай на детето,
включително педагогически методи за преодоляване на
травми, арт терапия и т.н.
13.6. Постигането на поведенчески промени трябва да
става в резултат от работата на мултидисциплинарни екипи
(психиатри, психолози, педагози, възпитатели), които могат да
предложат различни гледни точки по отношение на справянето
с насилието.
13.7. Обучението и образованието трябва да бъдат
неразделни, целящи развитие на ценности, емоционална
интелигентност и себепознание. Методологията трябва, както
да бъде гъвкава и непрекъснато да се развива, така и да бъде
саморегулираща се в съответствие с ефективните нови открития.
13.8. Процесът на промяна в поведението трябва да
бъде от отговорност на детето/младежа . Затова персоналът
трябва през цялото време да го изслушва, мотивира и да е
наясно с неговите интереси. Важно е правилата да бъдат
спазвани, а младежът да бъде наясно с последиците от
своето поведение.
13.9. С цел да провокират или да предизвикат промени
в поведението, специалистите могат да използват различни
програми и методики. Общата насока трябва да бъде да се
предложат различни алтернативи и нови възможности.
13.10. Нужно е да се установи ясна рамка на всички дейности
с , планирани за кратки срокове. Това трябва да бъде съгласувано
с детето и да бъде описано подробно по форма и приложение.
14. Резидентните центрове предоставят възможности
за работа със семейството, гарантиране на развитието на
положителни модели на поведение, както за детето, така и
неговото семейство.
14.1. В случаите, когато детето е отделено от семейството
и е настанено в център, трябва да се имат предвид както
63

НА ФОКУС

възможността детето да бъде върнато в семейната среда, така и
възможността то да остане да живее извън нея. Следователно,
трябва да се работи за автономията на детето във всички случаи.
14.2. Биографичната работа с детето или младежа в
резидентната грижа е много важна. Описването и познаването
на историята на живота на детето не е само инструмент, а
е задължителна част от цялосаната работа с клиента. Тази
дейност е ясно регламентирана и целите, както и резултатите,
се съобщават на всички заинтересовани лица.
14.3. Непрекъснатата комуникация и информацията
за целия процес на развитие с родителите, семейството и
значимите възрастни, са от огромно значение.
14.4. В момента на постъпване в центъра е необходимо със
семейството да се обсъдят правилата за живот на детето там и
дневния ритъм.
14.5. В периода на престоя на детето в центъра отговорни
за образователните, здравните и социалните нужди на детето
остават родителите. През този период те са подкрепяни, за да
развият родителския си капацитет, за да могат по-добре да
отговарят на тези нужди.
14.6. Децата посещават своите семейства в съответствие с
постигнатите договорености и като се вземе предвид приетия
план за работа с тях. Тези посещения са предварително
определени както по отношение на продължителността им,
така и по отношение модела на комуникация и установените
процедури и правила. Семействата са подкрепяни в развитието
на умения за планиране и развиване на ежедневния ритъм, за
установяване на правила общуване с децата. Това ще спомогне
за създаването на среда на сигурност, подобна на тази,
предвидена в резидентната услуга.
14.7. Всички елементи на плана за работа и реализирането
му се съобщават на семейството и детето. Това е особено
важно по отношение на интеграцията в общността продължаващо обучение, професионално развитие, място
за живеене, предполага непрекъсната комуникация с
институции и органи;
64

НА ФОКУС
14.8. Необходимо е да се създаде мултидисциплинарен
екип (психолози, педагози, ментори), който да работи със
семейството, за да се извърши интервенция, пряко и съвместно
с детето и неговото семейство, в рамките на резидентния
център.
14.9. Специално внимание трябва да се отдели на
терапевтичната обучителната работа със семейството. Всички
аспекти на семейната система трябва да се разглеждат
(капацитет, умения и дефицити).
15. Резидентните центрове предоставят психологическа
помощ и подкрепа за интеграция.
15.1. За да се постигне целта детето да бъде реинтегрирано
в семейството, е необходимо активното участие на младите
хора и възрастните, на всички етапи на работата по случая.
15.2. Психологическата подкрепа под формата на всички
видове психотерапия, диагностика в психиатрични случаи,
ранна диагностика и психологическо и психиатрично лечение
трябва да бъдат стандартизирани.
15.3. Трябва да бъдат предложени специализирани услуги
за индивидуална и семейна терапия, с разнообразни и цялостни
насоки, както и постоянно и програмирано проследяване.
Необходимо е да се разгледат всички характеристики на
личността, с което се постига по-добро себепознание и
възможности за преодоляване на агресивните пориви. С цел да
се даде възможност на детето да участва, специалистите трябва
да имат познания в областта на социалните умения, воденето
на преговори, техники за отпускане и т.н.
15.4. Мултидисциплинарният екип трябва да подкрепя
процеса на интеграция чрез въвличане на детето в различни
местни услуги и смислени образователни дейности.
15.5. Мултидисциплинарният екип трябва да планира,
да извършва преглед, да придружава и проследява активно
процеса на реинтеграция и преход на детето. Това следва да се
случва в семейството или в различен център за настаняване до
достигане на определена възраст. Психологическата подкрепа
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трябва да се предоставя по време на процеса и в периода след
излизане от резидентния център.
16. Процесът на подкрепа се основава на активни и
основаващи се върху доверие отношения между детето и
професионалиста.
Основният инструмент за успешно намаляване на
агресивното поведение в резидентна грижа е изграждането на
отношенията между детето/младежа и професионалиста.
16.1. Необходимо е ясно проектиране и проследяване на
връзката между детето и моделът му на поведение("наставник",
"ментор") в рамките на резидентния център, по отношение на
функции, роли, граници и обхват.
16.2. Важно е на детето да бъде подробно разяснена
на функцията на професионалиста: неговата отговорност
по отношение на наставничество, проследяване на случая,
проектиране на цели и др.; по възлагане на ментора на
централната роля в работата с детето - макар че трябва да има
заместващи фигури в моментите на отсъствие.
16.3. Връзката между професионалиста и детето трябва да
продължи дори и след напускане на детето на центъра (наймалко една година); това ще покаже дали е бил постигнат
напредък или не в работата с детето.
6.5. Професионалисти
Законодателство
Необходимо е персоналът да е съставен от професионалисти
от различни сфери, които да бъдат обучени и да се съставят
екипи, които да работят по различни теми и в различни
области. За правилното управляване на това е необходимо
високо ниво на специализация и продължително обучение.
Необходимо е, също така, да се актуализира нормативната
уредба в тази насока. Освен социални работници, социални
педагози и възпитатели като основен персонал, е необходимо
в работата с децата да участват и психолози, специализирани
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учители и професионалисти, обучени за провеждането на
ателиета и други дейности. Тези професионалисти могат да
бъдат интегрирани като част от постоянния персонал или
като външни специалисти, които да участват ежедневно или
продължително във времето. Част от решенията зависят от
това дали образователните звена и работни групи се намират
в рамките на центровете или в помещения, специално
предназначени за тази цел, ако децата получават редовно и
допълнително образование и обучение. Специализацията и
продължаващото обучение трябва да бъдат регулирани от
законодателния орган, който да дава ясни насоки, съдържание,
ограничения и бюджетни съображения, за да могат да се
осъществят при най-различни условия.
В Австрия са налични голям набор от услуги насочени към
благосъстоянието на децата и младежите. Бюджетът за децата
и младите хора включва всички разходи, възникващи по време
на настаняването в резидентна услуга (терапевтична група).
Сред тези услуги са психотерапия, кинезитерапия, логопедична
терапия, хипотерапия, уроци в самата група , музикално
образование, спорт, обучения, ваканции, училищни такси и
разходи за занимания в училище, лагери и шиацу. Препоръчва
се за запазване и разширяване на предоставяните услуги.
България изпитва необходимост от разработване на
конкретни профили на компетентност за професионалистите,
работещи с деца, извършители на насилие. Освен това е важно
да се стандартизира процеса, да има професионални стандарти
за работа с деца, жертви и извършители на насилие. Това може
да стане чрез законодателен акт.
В Испания е необходимо да се отпусне бюджет за
финансиране на професионалистите в рамките на набор от
специални умения и компетенции, с цел разработване на
специфични програми за услуги според съответната група,
към която са насочени. Законът 17/2007 от 11 октомври
съдържа разпоредби относно социалните услуги в Каталуния.
Те са посочени в каталог, съдържащ 138 възможни услуги икономически и технологични.
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Процедури
Подготовката на специалисти, която обхваща не само
тяхното образование, но също и продължаващото образование
и обучение със специфични подходи и методи, супервизия
и интервизия, е процес от изключителна важност. За да се
постигне необходимото ниво на подготовка, в планирането
трябва да се включи и проучване на източниците. Източниците
обхващат специализации в университети или професионални
колежи, както и т. нар. "професионална кошница" или таблица,
която трябва да е подробна и постоянно да се обновява.
В Австрия има предварително определен хорариум за
специализирано обучение на година, за всички професионалисти,
работещи в резидентна грижа. Разрешение за работа с деца
и младежи се издава само за професионалисти, които имат
специално образование, както и необходимото годишно
обучение. Местните власти извършват годишен контрол на тези
процеси. Допълнителните обучения трябва да са насочени към
специфичната работа в резидентните центрове. Съществува
наредба за служители, според която те могат да получават
допълнително обучение във връзка с работата и в работното
време. Редовните процедури за супервизия и интервизия са
заложени в Закона за благосъстоянието на децата и младежите,
с изискването за поддържане на писмен запис. Годишен
контрол върху тези записи се възлага на местната власт. Всички
професионалисти, работещи с деца и юноши, трябва да са
запознати с основния терапевтичен процес, което е гаранция
за подкрепата на всички участващи професионалисти. Това
дава възможност за плавен, непрекъснат и успешен процес
на работа, насочен към основната цел, определена за всяко
конкретно дете и юноша. За да се постигне тази цел се заделя
определено време за тези задачи. Освен това, в центъра трябва
да се гарантира изпълнението на допълнителни задачи, като
например подготовка на доклади по случаи, консултации на
семейството, контрол на процесите, оценка на ефективността
и др. Планиране на тези процеси и тяхната стандартизация ще
подобрят потенциала за управление и изпълнение.
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В България не съществуват образователни програми,
предназначени да подготвят специалисти за работа с деца,
извършители на насилие. Темата е обхваната от учебните програми
за подготовка на психолози, но в учебната програма за социални
работници и педагози не се споменава за него. Специалисти,
работещи с деца, извършители на насилие разчитат на обучения,
предлагани главно от НПО. Не се прави разграничение между
единичните случаи на насилието и повторното насилие.
Основните препоръки в тази област са насочени към системата
на висшето образование: увеличаване на броя на часовете за
лекции и упражнения, свързани с разпознаването и превенцията
на насилието в учебните планове за образователни специалисти,
социални работници и психолози. Важно е да се разработят
специфични модули за работа с извършители на повторни прояви
на насилие. Препоръчително е служителите на всяка социална
(или друга) услуга, предоставяни на деца, извършители на
насилие, да бъдат подложени на основни и разширени курсове
за обучение, специализирани по превенция на насилието.
Такива специални квалификации следва да бъдат условие за
назначения в звена за социални услуги, където специалистите
влизат в контакт с деца, жертви или извършители на насилие.
В Испания, резидентните центрове в Каталуния имат
персонал, квалифициран да извършва различни задачи. Но това
не е достатъчно и всеки център отделя част от своя бюджет, за
да отговори на тези нужди. Необходимо е, следователно, да се
регулира със закон участието на тези основни професионалисти:
психолозите, които извършват терапия, педагозите, които се
грижат за специални нужди по отношение на образованието,
на персонала, отговарящ за развитието на спортно и здравно
образование. Важно е да се вземат под внимание различните
професионални профили, за да се гарантира най-ефективното
планиране на работата.
Съдържание (подходи, методи на работа, и т.н.)
Важно умение, което е необходимо да бъде придобито,
е умението да се изслушва. Професионалистите трябва да
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могат да откриват явни или скрити нагласи, които родителите
или учителите могат да имат, за справяне с проблемните
ситуации с младежите. Различните професионални групи
трябва да развият следните умения: за работа по случай и със
семейството; оценка и планиране заедно с детето; работа с
променящите се модели; индивидуални подходи за промяна
на поведението; и за работата в мултидисциплинарни екипи.
Основната цел на специалистите е осъществяването на връзка.
Основата на социалната, терапевтичната и педагогическата
работа е да се създаде стабилна и основаваща се върху доверие
връзка с клиента. Необходимо е да се отдели повече време, за
да се развиват и обмислят дейностите, които да се извършват и
да се направи оценка. Точните часове на тези задачи следва да
бъдат определени в работните часове. По график, половината
от времето трябва да бъде предназначено за планиране и
оценка на дейността.
Подробни препоръки
за въвеждането на стандартите
17. Специалистите, които работят с деца, извършители на
насилие трябва да бъдат обучени в съответствие с основните
функции, които изпълняват.
17.1. Университетите и основните програми за обучение
трябва да включват в своите образователни програми теми,
които разглеждат справяне с насилието, техники на преподаване
и специфични методологии за промяна на поведението.
17.2. Властите, отговорни за управлението и контрола
на предоставянето на социални услуги (общинските съвети,
образователни инспекторати и т.н.) трябва да са запознати с
образователните нужди на професионалистите, работещи с деца
и младежи и да им предложат подходящи програми за обучение.
17.3. Изпълнението на това изискване следва да се оценява
и актуализира периодично, за да е налице постоянен процес на
даване и получаване на обратна връзка с институциите.
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18. Професионалистите е нужно да се обучават
допълнително за използването на специфични методи и
техники за подкрепата на промяната в поведението.
18.1. Непрекъснатото обучение и обновяване знанието
на специалисти трябва да се систематизира чрез курсове за
специализация, които да позволят решаването на конкретните
случаи, свързани с млади извършители на насилие.
18.2. За да се улесни обучението и обновяването на знанията,
трябва да бъдат разработени някои методи за постигане на тази
цел - например чрез годишен план за обучение; база данни на
експертите, специализирали в областта, които могат да бъдат
достъпни периодично и т.н.
18.3. Изпълнението на това изискване следва да се оценява
и актуализира периодично с цел получаване на обратна връзка
с доставчиците на услуги и да се предоставя информация за
планираните дейности.
18.4. Професионалистите трябва да участват в организацията
и структурата на проектите така, че да им се даде възможност
да приложат на практика опита, който са придобили. На свой
ред те ще допринесат чрез обучение на други специалисти,
които започват своята практика.
19. Необходимата подкрепа се предоставя чрез
независимост, надзор и оценка на интервенциите на
специалистите, с цел предотвратяване на професионалното
прегаряне.
19.1. Центрове трябва да бъдат адаптивни, за да се позволи
на професионалистите да коригират някои от своите функции,
когато интервенциите се оказват недостатъчно ефективни.
Такива корекции ще бъдат споделени с работните екипи. Целта е
всички заинтересовани лица да се включат в разработването на
критерии за увеличаване на функциите на професионалистите.
19.2. Изготвяне на програми за обучения и въвеждане на
вътрешна система за качествена оценяване.
19.3. Извършване на вътрешно и външно оценяване:
интервизия и супервизия. При интервизията трябва да се
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използват техники, основаващи се на теоретични модели,
базирани върху проучването за принципите и приложенията
за взаимопомощ между колеги (например, Erpenbeck,
2001). Моделът и честотата на наблюдение се решава от
ръководството на услугата, при което неговите заключения
следва да бъдат надлежно съобщени. При провеждането на
годишни информационни срещи или отчетни сесии трябва да
се вземат предвид ползите и резултатите от надзора.
19.4. Създаване на приятна и конструктивна атмосфера
в рамките на екипа, прилагане на принципите и знанията,
придобити чрез съответното обучение. В работната среда
трябва да се заяви ясно правото на всеки да бъде изслушан.
Заключение
Екипът на проекта "Заедно срещу насилието" е на мнение,
че знанията и разбирането на законодателството, на факторите
и практиките, свързани с деца извършители на насилие са от
съществено значение за подобряване на ефективността и
ефикасността на работата на специалистите с тях.
Формулираните стандарти и препоръки за прилагането
им в областта на социалните и други услуги осигуряват
последователност и цялостен подход към работата с деца.
Подчертава се и се набляга на важната роля на семейството.
Неговата важност произтича от нуждата му, да се осигури
дългосрочно, устойчиво и положително развитие на детето.
Това е предпоставка за общото подобряване на живота и
перспективите на детето за бъдещо развитие.
Резултатите от изследването по проекта са насочени
към преподаватели по социална работа и педагогика,
професионалисти, работещи в детските заведения, политиците,
отговорни за изготвянето, изменението и хармонизирането на
законодателството, свързано с работата с деца, извършители на
насилие и по-специално, извършители на повторно насилие.
Заключенията и препоръките се основават на опита на
Австрия, България и Испания, но несъмнено могат да бъдат
полезни за всички европейски страни. Обменът на знания и
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добри практики в решаването на проблемите на детското и
младежкото насилие е важно за развитието и подобряването на
работните практики, насочени към клиентите в тази специфична
професионална област. Желанието и препоръката на екипа от
експерти в рамките на проекта "Заедно срещу насилието" е да
се продължи работата в бъдеще и да се разработи специален
наръчник за изпълнение на препоръките и стандартите за
услуги, насочени към деца, извършители на насилие.
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Системи за управление на качеството –
връзка между теорията и практиката
Продължение от миналия брой
Дашенка Кралева
Същност на Система за управление на качеството в услуга
от резидентен тип
Системата за управление и осигуряване на качеството в
Германия, например, предполага задължително сертифициране
по определен стандарт за качество. Това е записано в Закона
за помощ на деца и младежи и е задължително условия за
функционирането и финансирането на всяка социална услуга.
Примерната система за осигуряване и управление на
качеството на социална услуга включва задължителното
стандартизиране и реализиране на следните дейности:
• Провеждане на Екипни срещи
• Супервизия
• Организация на разпределение на задачите
• Документация
Осигуряването на качество в резидентна услуга в Германия
съответства на стандарт DIN EN ISO 9002. Сертифицирането по
този по този стандарт е задължително за всеки доставчик.
Ще ви дадем конкретен пример за реализиране и описание
на по-горе посочените дейности в практиката.
ПРИМЕР:
Основните инструменти за развитие и осигуряване на
качеството в една немска резидентна услуга са:
• Екипни срещи
В определен ден в началото на седмицата, за не по-малко
от 4 часа, се провежда детайлна екипна среща за обсъждане
и поставяне на екипните цели за седмицата, за сравняване
и допълване на информация и за договаряне на задачи.
Периодично се разглеждат специфични случаи на деца и се
приемат стратегии за възпитателна и социална работа. Като
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допълнение към тази подробна среща се явяват обедните
кратки обсъждания на оперативната работа. Ръководството
на услугата също така предлага и извършва консултации в
практиката.
• Супервизия
За по-задълбочено осмисляне на собствената работа и с
цел развитие на екипа, веднъж месечно на ръководството на
екипа се провежда супервизия.
• Специалист по качеството
С цел постоянно подобряване на дейностите по работа с
клиенти, връзки с институции и качеството на резултатите, в
услугата може да бъде назначен на половин щат специалист
по качество, който освен да следи цикъла на управление на
качеството и да ръководи този процес, отговаря за осигуряване
на участие в индивидуални и групови обучения на персонала.
• Външни и вътрешни обучения
Разработват се планове за обучения и се организират четири
пъти в годината се вътрешни квалификационни мероприятия.
Освен това персоналът участва и във външни обучения.
• Документация
За документирането на работата по случай и по специално
информацията за детето, резултатите от наблюдението, плана
за грижа и оценката на постигнатите резултати се използва
електронна документация (Например такава предлага ЕВАС),
счетоводна система и друг специализиран софтуер.
• Развитие на качеството
Съществува изрично изискване в закона за развитието на
качеството в социалната област, акцентира се върху неговото
значение за директната социална работа, но то трябва да бъде
конкретизирано по отношение на педагогическата, научната и
управленската работа директно в практиката, да бъде описано,
периодично контролирано и коригирано, взависимост от
потребностите, с цел неговото подобряване. Това, което се
има предвид е развитието на стратегия, чрез използване на
методи за анализ, която осигурява качествено управление на
процесите, и качество, ориентирано към резултатите.
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Със сигурност може да се каже, че развитието на качеството
не може да бъде „нареждано отгоре“, а трябва да бъде изработено
отдолу, съвместно с тези, които работят директно в практиката, т.е.
всички работещи и заинтересованите страни от организацията.
Много е важно, процесът да протича открито и да бъдат въвлечени
всички работещи в услугата. Необходимо е да бъдат включени
аспекти като „добра професионална работа“ или „добри услуги“
в смисъла на работа, ориентирана към клиента, което означава
мнението на клиентите да бъде изследвано и взето предвид,
както и тяхната удовлетвореност от ползваната услуга.
• Цели, свързани с развитието на качеството
– Описание на качеството към момента
– По-нататъшно развитие на качеството
–	Стартиране на процес на развитие и спазване на качеството
– Дефиниране и описание на заключителните процеси
– Оценяване на процеса/одит
– Разработване на модели
– Описание на основания
– Следване на законовите изисквания (спазване)
–	Обща концепция на социалната услуга, основана на модели
– Справяне с грешки/процедури за жалби
–	Процес на постепенно подобряване/завършване на
магистърска степен
– Дефиниране/изясняване на интерфейса
– Намаляване на критичните точки/моменти
– Уреждане на комуникацията/съвместната работа
–	Квалифициране до степен Магистър (продължаващо
образование / обучения/ супервизии/ образование)
– Наръчник
–	Осигуряване на ефективност /ефикастност (спазване на
правилата по убеждение, а не заради контрола)
Следва изпълнение в практиката стъпка по стъпка.
Ще предложим на вашето внимание ЕВАС – система за
управление на качеството на социална услуга от резидентен тип.
ЕВАС е система за водене на документация, организиране
на информация на различни нива: услуга, регион, държава;
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система за управление на случай (дава информация за
промени и планиране на интервенции; система за доказване на
ефективност/ефикастност и система за оценяване на качество.
Тя е разработена от Института за работа с деца и младежи, гр.
Майнц, Германия, с автори проф. Михаел Маскенер, проф.
Еркхард Кнап и Тимо Херман.
Кои са целите които ЕВАС постига:
•	Систематизирано описание на клиента
(Психосоциалните и рискови фактори);
•	Анализ на качеството: обхавщане на психотерапевтичните модели и методи на работа (Качество
на процеса); Доказване на ефекта от помощта (Качество
на резултата);Представяне на необходимите условия
(Качество на структурата);
•	Развитие на качеството: доказване силните страни
на работата (Качеството на структурата, процеса и
резултатите);
–	Инструмент за наблюдение и реализиране на
ежедневнната работа;
–	Свързване на опит и методи (чрез ЕВАС- Наръчника).
–	Обучения и консултации.
Първата цел на ЕВАС, която е системното описание на
клиента се постига чрез попълване на ЕВАС- Формуляри.
Първият от тях (зелен) се попълва при постъпването на
клиента в услугата; Вторият, т.н. междинен (жълт) се попълва
периодично (максимум на 6 месеца), а последният Заключителен
(червен) се попълва при приключване на услугата. Всяко дете има
отделен формуляр. Формулярът е разделен на отделни полета,
в които информацията се избира от няколко възможни опции,
на които съответства определен код. Формулярът се попълва от
обучено лице – възпитател, социален работник или психолог на
хартия или он-лайн (в по-новата версия), като тази цифровизирана
информация се изпраща на Института в Майнц, чрез качването й на
определено място в интернет сайт. Сигурността на информацията
е гарантирана, тъй като всяко дете има специален уникален
код, състоящ се от кода на региона, кода на услугата и негов
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уникален номер. Институтът извършва обработка на данните
като генерира схеми, таблици и диаграми, с които нагледно може
да отговори на въпроси като: подобряват ли се или се влошават
показателите, наблюдавани и планирани в Плана за грижа, дали
и колко са реализирани планираните дейности, колко подобни
случая съществуват, каква е взаимовръзката между отделните
интервенции и т.н. Може да бъде проследено например дали и
колко е развило детето умението си за общуване с връстници; как
са се развили отношенията му с родителите му; подобрили ли са
се, кога и с колко училищните му постижения и т.н. По този начин
е установено например, че Потенциалът за управление на случай
е между 6 и 12 месец от ползването на услугата.
Най-важните полета за събиране на информация са
следните:
•	Основна информация и здравна информация (попълва
се от специалист и на базата от впечатленията от
разговори с родители при приемането);
•	Гражданство;
•	Видове услуги, които са ползвани до момента от детето
и семейството;
•	Анализ на ползваните услуги;
•	Ресурси (защитни фактори) – попълват се след
наблюдение и обсъждане от екипа;
•	Документация в ежедневието; протоколи от обсъждане
на случай;
•	Концепсии и отчетни доклади;
•	Повтарящи се теми: отклонения (сравняване с нормата
за страната);
•	Цели/хипотези;
•	Задачи (произтичащи от целите);
Попълването на един формуляр отнема 45 – 60 минути,
контролът върху попълването – не повече от 5 минути, но
подготовката: наблюдението и събирането на информацията е
задача на голяма група хора, свързани със случая на детето.
Освен ЕВАС – формулярите, съществува и ЕВАС-Наръчник
за попълване на ЕВАС-формулярите. В него освен основните
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уточняване на основните понятия се дават указания как се
формулират например цели, защо, и какви евентуални грешки
могат да се допуснат при попълването на точно тези полета.
Например за попълване на полета N 36 и 37 в Наръчника
има следните указания:
36, 37

Общи указания: Цели по плана(ирането) на помощта
За успешни педагогически интервенции е крайно необходимо
формулирането на целите да става според отделния случай.
Ползата от тях е представена от следното:
Постигане на яснота (за всички участващи),
Гарантиране на ефективност (= степен на постигане на целта),
Повишаване на ефективността (= съотношение разходи-полза,
връзка между вложените средства и постигането на целта) и
Даване на възможност за (само)оценка и качествено развитие.
Критерии за правилно формулиране на целта/ите:
Целта описва желано състояние в бъдещето.
В описанието на целта става въпрос за подобрение,
предотвратяване на влошаване или стабилизране на
настоящото състояние.
Целта е формулирана положително.
Формулиравката посочва ясно към кого или какво е насочена
целта, до кого или какво трябва да се отнася подобрението.
Целева група: Ако е насочено към хора ...
е посочено, каква е целта, каква промяна следва да бъде
предизвикана при целевата група (вместо да се описва мярка
или процес);
човек може конкретно да си представи тази промяна.
Срокът за постигане на целта се посочва конкретно или наймалкото трябва да се ограничи във времето (да се постави във
времеви рамки).
Постигането на целта е предизвикателство. Тя/Това не е нещо,
което може да настъпи без преднамерено действие.
(виж „Beywl & Schepp-Winter (1999). Намиране на целта и
изясняване на целта. Във: Федерално министерство на семейството,
възрастните хора, жените и младежите (изд.), QS 21“).
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Наръчникът към ЕВАС е извор не само на знания, но и на
акцентиране върху детайли, които има опасност да пропуснем
или да не забележим.
Чрез ЕВАС във всеки момент може да се получи информация
на различни нива: клиент, структура, услуга, действия,
ефективност и ефикастност. Чрез сравняване на информация
за работата на отделни еднотипни услуги могат да се сравнят
добрите и най-добрите практики, лошите и най-лошите
такива. Данните, генерирани от ЕВАС могат да се използват за
изготвяне на доклади и получаване на лицензи за качеством
за управление и оптимизиране на работата и подобряване
живота на клиентите, т.е. за предоставяне на по-качествена и
ефективна помощ.
ЕВАС-онлайн версията е още по-предпочитана, тъй като
има ниски разходи, необходимо е само въвеждащо обучение
за работа с нея и лесно се управлява. Първото й голямо
предимство е, че данните се обработват непосредствено –
Оценка на случай, Сравнително оценяване); Второто предимство
е, че доказателставта могат да бъдат получени в момента,
а планирането е до голяма степен улеснено от директното
получаване на оценката на резултатите от изпълнението на
предишния план. (w w w. i k j - o n l i n e . d e ).
Защо да бъдат използави подобни системи за осигуряване
и развитие на качеството в социалните услуги? За да може
екипът да се професионализира и да разполага с детайлна
информация по случай, организирана по структуриран и
еднотипен начин; процесът на работа да бъде управляем и
предвидим, за да се превентират рисковете от допускане на
грешки и пропускане на важни дейности; за да може да се
правят анализи и прогнози; за да се планират обучения и да
се доказва качеството на услугата. За да може клиентите също
да виждат и участват в оценяването на процеса на работа с
тях; за да може информацията по случая да бъде предавана по
добър начин на други професионалисти; За да може да бъде
най-после отговорено конкретно на въпроса Какво е качество?
А именно: Качеството на работата в социалната услуга да бъде
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дейности и мероприятия, водещи клиента до сигурен, спокоен
и желан от него живот.
ФИЦЕ-България има право да използва системата за
управление на качество ЕВАС за България. Съвместно с
Института за помощ за деца и младежи в Майнц, Висшето
католическо училище в Майнц, Факултета по педагогика и
Софийския университет „Климент Охридски“, както и други
чуждестранни партньори, чрез финансиране по програма
Леонардо на проект „TRAIN-KOSOZIAL –Обучение и трансфер
на комптенции за социална информатика, базирани на ЕВАС в
професиосналаното обучение на на педагози в грижата за деца и
младежи“ е създадена българска версия на ЕВАС. Съвсем скоро
по пилотен проект тя ще бъде апробирана в практиката.
Ползвана литература
Инж, Людмил Лалов, инж. Пенчо Еневски и инж. Александър
Пандов, „Наръчник за изграждане на училищна система за
управление на качеството в професионалните гимназии“, София
Macsenaere, M. (2013). Wirkungsforschung in den Hilfen zur
Erziehung. In Gunther Graßhoff (Hrsg.): Adressaten, Nutzer, Agency:
Akteursbezogene Forschung in der Sozialen Arbeit (S. 211-228).
Wiesbaden: Springer VS.
Macsenaere, M. & Arnold, J. (2013). Verselbständigung in der
Heimerziehung: oft angestrebt – selten erreicht? Unsere Jugend,
65(1), 12-19.
4.Arnold, J. & Macsenaere, M. (2012). Abbrüche in den Hilfen
zur Erziehung: Häufigkeit, Relevanz und Vermeidung. Evangelische
Jugendhilfe, 89(5), 284-294.
Програма за обучение на студенти по социална
информатика, 2013 г., „TRAIN-KOSOZIAL –Обучение и трансфер
на комптенции за социална информатика, базирани на ЕВАС в
професиосналаното обучение на на педагози в грижата за деца
и младежи“.

81

НА ФОКУС
Поведението на детето
Защо е важна привързаността
за детското развитие?
Звездица Пенева-Ковачева
Социалното и емоционално развитие на детето зависи в
голяма степен от разбирането на възрастните за значението,
което има поведението на грижещия се за детето спрямо него.
В настоящата статия ви представяме част от концепцията
за значимостта на емоционалната връзка между детето и
обгрижващата го фигура. Стабилността на тази връзка формира
поведенчески модели у детето, нагласи и отношения към другите
в по-нататъшното развитие, влияе върху способността за учене,
както в условията на училищно обучение, така и от собствения
опит. Такъв тип поведение може да бъде разбрано единствено,
ако ние, професионалистите в системата на грижата за деца,
разбираме реакциите на детето при раздяла с възрастния и
познаваме начина, по който то преодолява тази загуба, като
прилага различни стратегии за справяне с проблема.
Основополагаща за разбиране поведението на детето е
теорията на привързаността в детското развитие, основоположник на която е английският психиатър Джон Боулби.
Изучавайки реакциите на тъга у деца и бебета, които били
изоставени от родителите си през Втората световна война,
той задава следния въпрос: "Защо човешките същества са
привързани към своите деца (бебета) толкова дълго след
раждането им?".
Поведението на привързаност представлява склонността на
бебето да търси закрила, храна и внимание от човека, който се
грижи за него. Ако грижещият остави бебето, то ще умре. Затова
при бебетата се наблюдава склонността да избягват физическата
раздяла и да реагират чрез поведение на привързаност.
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Системата на привързаност се активира при раздяла
или дори при страх от раздяла. Избягването на физическа
раздяла е единствената възможност за оцеляване. Детето
избягва раздялата чрез вкопчване, плач, търсене вниманието
на грижещия; става депресивно и тъжно; протестира всеки път,
когато грижещата се за него фигура го оставя.
Това е нормалното и здравословно поведение на
привързаност. Децата, които не реагират, когато грижещата се
за тях фигура ги оставя, вероятно са се отказали да търсят грижи
(резигнация). Децата, които демонстрират силна паника, когато
грижещата се за тях фигура ги остави сами, вероятно са преживели
трудна и тревожна раздяла. Това не е особено здравословен
тип реакция. Но често този тип поведение наблюдаваме в
институцията. Децата, при които липсва постоянно и стабилно
семейство, са в по-голяма степен изложени на промени по
отношение на хората, които се грижат за тях: те постоянно се
сменят и биват заменяни от друг човек, което може да доведе
по-късно до разстройства на привързаността. Докато е активна
системата на привързаност, детето ще влага цялата си енергия
в търсене на грижещия се за него, така че да избегне раздялата.
При деца, отделени от своите родители често наблюдаваме
поведенчески проблеми, характерни за тези от тях, у които
няма изградена сигурна основа (постоянно “прилепване” към
грижещия се за тях, пристъпи на гняв, непокорство, разрушително
поведение или прояви на апатия, отказ от хранене или постоянен
прием на храна) и емоционални състояния (самота, депресия,
гняв, чувство за малоценност). Децата, попаднали в системата на
резидентна грижа се научават от много рано как да се справят
с раздялата. Всяко дете намира определен начин, благодарение
на който преодолява раздялата и стреса от срещата с първите
професионалисти, които се грижат за него.
Като цяло децата се справят с този проблем по четири
начина – тези стратегии се наричат "Модели на привързаност".
Начинът, по който професионалиситте изграждат връзка с
едно дете (особено през първите години от живота му) е процес
на учене, по време на който детето се научава как да се справя
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с раздялата и как да установява връзки с останалите хора.
Това се научава от първите обгрижващи фигури - детегледачи,
възпитатели, социални работници. Взаимодействието с тях
оформя модели на привързаност на детето.
СИГУРНО ДЕТЕ – МОДЕЛ НА ПРИВЪРЗАНОСТ,
РАЗВИВАЩ ЧУВСТВО ЗА СИГУРНОСТ
Ако детето се научи да приема раздялата без много страх,
тогава ние сме създали у него „сигурна основа”. На едно
дете, изградило такава сигурна основа, не му се налага да се
изтощава от страх от раздяла, от плач и вкопчване; то се чувства
сигурно и защитено.
Само ако сме създали на детето сигурна основа, може
да започне и функционирането на една друга поведенческа
система: изследователската система.
Детето със сигурна основа, покрай което се намира
възрастния, "изключва" системата на привързаност, тъй като
то е спокойно, защото знае, че възрастният е на негово разположение - “винаги някъде там, зад него”. Автоматично се
"включва" изследователската система у детето - то започва
да се отдалечава от възрастгния, да си играе и да научава
различни неща, да изследва света, да бъде любопитно, да си
взаимодейства с другите деца и да прави малки експерименти.
Това се нарича изследователско поведение и е
изключително важно за детското развитие. Обикновено децата,
придобили сигурна основа, се вкопчват в грижещата се фигура
само за кратко време, докато не се почувстват сигурни в средата,
в която се намират. След това те започват да играят, изследват
и т.н. Това е единственият начин, по който могат да опознаят
света и да бъдат мотивирани за учене и обучение по-късно в
своя живот. Следователно – децата със сигурна основа научават
много повече от тези с несигурна такава, които изразходват
енергията си главно в опити да избегнат раздялата.
Пример: завеждаме едно дете в нова група от деца. Отначало
то ще се вкопчи в крака ни и ще започне да плаче (поведение на
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привързаност), но ако останем в същото помещение и спокойни,
детето ще се отдалечи от нас, ще си играе с играчките и ще
създаде контакт с другите деца (изследователско поведение).
Ако започнем да се отдалечаваме, детето ще спре изучаването,
ще се върне при нас и ще се вкопчи отново, като по този
начин ще се опита да ни попречи да излезем (поведение на
привързаност).
Дете, което е изградило модел на привързаност, развиващ
чувство за сигурност:
•	Докато расте, то ще изгради положителна представа
за себе си и положително отношение и доверие към
останалите индивиди, деца и грижещи се за него хора.
•	Ще търси грижа и подкрепа, когато се нуждае от тях.
•	Ще е по-самостоятелно, ще изгради положителна
нагласа към себе си и околните, би потърсило помощ,
ако се нуждае от нея.
•	Ще предпочита някои грижещи се за него пред други,
защото се чувства по-привързано към едни, отколкото
към други, ще предпочита някои деца пред други и ще
се сприятелява с тях. Ще изгради специални връзки с
връстниците и възпитателите.
•	Ще намери своето място в социалната среда и ще може
да научи колкото е възможно повече в училище и в
другите институции.
Стереотипите и негативното отношение могат да попречат
на професионалистите да се развие чувство за сигурност у
децата:
"Родителите ми винаги ми се караха. Как мога да го
избегна, докато работя?
"Като професионалист вие не трябва да имате лични
отношения с децата"
"Нямаме времето и енергията да вършим всичко това."
"Ако децата започнат да се привързват към мен, ще им
е мъчно когато ме няма, а и на мен също ще ми е мъчно."
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Всички тези твърдения съдържат в себе си истина, но въпреки
това те не допринасят по никакъв начин за развитието на детето.
Съществуват други три модела на привързаност, които
показват несигурна връзка с обгрижващата фигура (родители
или специалисти в тази сфера).
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИЗБЯГВАЩА (НЕСИГУРНА) ПРИВЪРЗАНОСТ
Ако възпитателите или професионалистите, грижещи се за детето, не
са достатъчно достъпни, а са твърде взискателни и не показват особена
загриженост и привързаност към детето, то може да развие избягващ стил
на поведение спрямо грижещите се за него хора. То може да опита да бъде
"малък възрастен" или да бъде "родител на себе си".
Детето няма да реагира с плач или тъга, когато грижещият се излиза от стаята.
• То ще бъде много погълнато от играчките или някакво друго занимание и
няма да общува с грижещия се при неговото завръщане.
• То ще е склонно да игнорира грижите на възрастния.
Когато пораснат тези деца и младежи:
• няма да молят за помощ или грижа, дори когато имат нужда от нея;
• ще се опитват да контролират своите чувства и няма да показват ясно какво
чувстват;
• ще се опитват да решават проблемите си сами от твърде ранна възраст;
• трудно ще си припомнят и разговарят за тъжни и тежки събития като
раздяла или загуба;
• ще ценят независимостта си и ще имат съпротива да показват или говорят за
емоции;
• често ще изглеждат цинични, напрегнати, емоционално дистанцирани и
ще казват неща от рода на: "На кого му пука?", "Не може да се вярва на
възрастните" и т.н.; те са склонни да изпадат в състояние на "самотност".
• често изглеждат самотни и тъжни, но отказват да говорят за това.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА С ИЗБЯГВАЩА ПРИВЪРЗАНОСТ
• П
 оказвайте грижа към детето винаги, когато виждате, че то се нуждае от нея поемайте инициатива, дори когато детето не ви е помолило за помощ или
иска да е само.
• Покажете на детето, че винаги сте на разположение и сте готови да му
обърнете внимание или да поговорите с него.
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• П
 оказвайте грижа към детето винаги, когато виждате, че то се нуждае от нея поемайте инициатива, дори когато детето не ви е помолило за помощ или
иска да е само.
• П
 окажете на детето, че винаги сте на разположение и сте готови да му
обърнете внимание или да поговорите с него.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ АМБИВАЛЕНТНА (НЕСИГУРНА) ПРИВЪРЗАНОСТ
Ако възпитателите или професионалистите, грижещи се за малкото дете са
непредвидими, често го наказват или му се карат, а в следващия момент са
мили и показват силни положителни и отрицателни емоции, детето може
да развие амбивалентна привързаност. Детето ще бъде раздвоено между
търсенето на грижа и същевременно силния страх от непредвидимата
обргижваща фигура.
Детето непрекъснато се вкопчва във възпитателя, постоянно е недоволно и
трудно се успокоява (утешава).
• То не се чувства достатъчно сигурно, за да започне да си играе и е обсебено
от страха от раздяла.
• Опитва се да контролира грижещия се за него/ нея и да "вземе нещата в
свои ръце".
• Като пораснат тези деца и младежи се вълнуват много от това какво правят
или мислят околните за тях в негативен план ("те не ме харесват", "ти си ми
ядосан").
• В един момент детето се опитва да контролира другите, да бъде "родител"
на другите деца по контролиращ начин, а в следващия момент може да
се оплаква, че е болно или неразбрано, или че другите не го харесват. То
се опитва да промени решенията на околните или постоянно преговаря за
определени условия.
• То не създава мирни приятелства и взаимоотношения със своите връстници,
а се опитва да „монополизира” приятелствата си. ("Само ти си ми приятел,
ако говориш с другите, това ще бъде предателство спрямо мен").
• В екстремни случаи детето може да бъде агресивно и да се опитва да накара
другите деца да се подчинят на неща или действия, които не им харесват,
като например сексуална злоупотреба или насилие.
• Детето търси внимание, но същевременно не харесва, мрази или постоянно
критикува възпитателите или професионалистите, които се грижат за него.
То може да се опита да раздели отделните специалисти, грижещи се за него/
нея ("Харесвам само теб, нея я мразя").
• Детето постоянно се фокусира върху негативната страна на нещата и се
опитва да избегне или да оспори всяка поставена му задача.
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА
С АМБИВАЛЕНТНА ПРИВЪРЗАНОСТ
Ако едно дете има нужда от грижа и в същото време изпитва огромен страх от
грижещите се за него, близостта и доверието се превръщат в проблем, също
както регулирането на емоционалната дистанция и близост. Тези деца страдат
много и вие следва да съсредоточите усилията си върху това да ги накарате да
се чувстват сигурни като:
• Се държите мило и в същото време сте твърди в своята позиция. Не
наказвате детето, а отстоявате спокойно своите изисквания.
• Взимате решенията, които детето не е в състояние да вземе само.
• Помагате на детето да се концентрира върху поставената му задача: "Сега
ще четем и няма да правим нещо друго в следващите 10 минути".
• Създавате режим с кратки занимания и ги повтаряте всеки ден.
• Когато детето ви обвинява или ви прехвърля вината, запазете спокойствие
и бъдете мили, като не допускате да ви уговаря да променяте решенията
си. Когато поставяте конкретни изисквания, не се отказвайте от тях или не
допускайте тяхното оспорване и обсъждане.
• Когато детето драматизира, му помогнете да види как реално стоят нещата,
например със следните думи: "Казваш, че искаш да умреш, защото никой не
те харесва. Добре, сега си малко тъжен и сърдит, но след малко ще ти мине,
макар в момента да не мислиш така".
• Опитвайте се да обръщате внимание и да говорите с колегите си, когато
поведението на детето предизвиква у вас дразнение или колебание.
Опитвайте се да се дистанцирате от тези си чувства, да запазите спокойствие
и да останете уравновесени, мили и твърди в своята позиция.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЗОРГАНИЗИРАНА (НЕСИГУРНА) ПРИВЪРЗАНОСТ
Някои деца са преживели такива нива на тревожност и страх със своите
обгрижващи фигури, че дори стратегиите им на отбягване или на амбивалентна
привързаност са нарушени. Това състояние се нарича "дезориентирано и
дезорганизирано поведение" и може да се проявява за кратки периоди или
да стане по-дълготрайно. Когато детето се държи по този начин, то е толкова
тревожно, че е загубило представа как да бъде последователно в поведението
си, така че да се справи с близостта (интимността) и раздялата. Това поведение
се наблюдава често, когато детето не е било поощрявано или не са се грижили
за него в по-ранните етапи от живота му – например, ако самата майка е била
напълно пренебрегвана като дете или ако родителите са били силно зависими
към наркотици, или ако са пострадали във войната или при друг инцидент,
докато тяхното дете е било още малко.
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Малкото дете:
• склонно е да показва страх към предоставящия грижи специалист, дори
когато той/ тя действа по сигурен начин;
• винаги се извръща или обръща гръб, например когато седи в скута на
възпитателя.
Реагира по неадекватен/ странен начин на грижите:
• бебето или детето може да се вцепенява от страх, когато влиза
предоставящия грижа специалист;
• да гледа втренчено встрани от възпитателя и да избягва контакт с очи;
• да крещи по еднотипен начин, без да има каквото и да било намерение да
установи контакт, да повтаря непрекъснато едни и същи безсмислени звуци
или думи;
• склонно е внезапно да се отказва от потърсените грижи – например,
първоначално то може да установи и потърси контакт с вас, но внезапно да
започне да прави нещо друго, като например да си играе или да се опитва
да ви удари.
По-голямото дете или младеж може да:
• има кратък или повърхностен контакт с хора и предмети;
• бъде много неспокойно и да не може да се концентрира или съсредоточава
върху хора и предмети; постоянно се захваща с нови занимания, които
никога не довършва или на които не може да се наслаждава;
• няма чувство за мярка (да говори с непознати за интимни или лични неща);
• проявава недиференцирано отношение към околните (говори с всеки,
когото срещне, търси утеха и близост от абсолютно непознати хора). Може
дори да проявява безразборно сексуално поведение;
• липсва му чувство на вина, съжаление или разкаяние;
• може да бъде много чаровно и да има много контакти, но да няма
дългосрочни приятелства или по-дълбоки взаимоотношения с конкретни
обгрижващи лица.
В по-тежките случаи, детето може да развие "разстройство на
привързаността", когато е на възраст от около 5-7 години – да бъде неспособно
да установява социални отношения с другите хора по последователен начин и
да развива дълготрайни социални взаимоотношения с тях.
Тази липса на последователна стратегия на привързване е сериозно състояние
и децата с подобно поведение развиват по-често разстройства на личността,
когато пораснат (например гранично или антисоциално личностово
разстройство и др.).
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА
С ДЕЗОРГАНИЗИРАНА (НЕСИГУРНА) ПРИВЪРЗАНОСТ
Ако детето е преживяло някаква загуба и непредвидими, произволни промени
по отношение на ранните си възпитатели, то тогава "всичко в неговото
развитие е забавено". Многобройните стресови ситуации и неадекватната
грижа в ранна възраст водят до забавяне в в социалното, емоционално и
умствено развитието на детето.
В резултат това дете изглежда много по-малко, отколкото в действителност е:
• Разделете възрастта на детето на три – какъв вид контакт е подходящ за дете
на тази възраст; доколко дете на тази възраст разбира инструкции, за колко
време такова дете може да се концентрира?
• Трябва да се запитате: за каква по-ранна възраст са характерни и нормални
проблемите на това дете?
• Предпочително е първо да се осъществи индивидуалният контакт дете възпитател (обгрижваща фигура), доколкото това е възможно, преди да се
осъществи контакта дете - връстник.
• Избирайте разговори и дейности, които са подходящи за по-малки деца.
• Бъдете много търпеливи и не очаквайте бърз напредък.
• В ежедневните занимания можете да упражнявате това, което бебетата учат
от майките си:
– Удължете контакта с очи, разговаряйте повече, установете повече физически
контакт.
– Трябва да планирате няколко кратки занимания и да имате подробен план
за заниманията през деня.

ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНАТА
ГРИЖА И ПРИВЪРЗАНОСТТА
При децата, лишени от родителски грижи има голям риск
да развият враждебен или несигурен модел на привързаност. Те
са загубили контакта с биологичните си родители, претърпели
са много смени на обгрижващи фигури, а много често пъти и
тези промени са били в рамките на един ден. Те често са били
малтретирани или са претърпели някаква загуба преди да
попаднат в институция .
Какво можете да направите в професионалната си практика
за тези деца и какви резултати можете да очаквате?
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Това вероятно зависи много от възрастта, на която детето е
настанено в институция, предоставяща такава професионална
грижа.
Проучванията на деца показват, че ако детето е на възраст
по-малка от 20 месеца към момента на настаняване в институция, то ще промени модела си на привързаност спрямо този
на предоставящия грижи професионалист, при условие, че този
човек се грижи за детето през повечето време, когато то е будно.
Това означава, че ако вие възпитавате като предоставяте такива
грижи на сигурност, детето може да преживее и развие сигурна
(здравословна) привързаност. При по-големи деца, след като
грижите за тях ви бъдат поверени, е по-трудно да се направи
такава основна промяна в поведението им на привързаност,
затова трябва да бъдете по-търпеливи и донякъде да приемете,
че тези деца се нуждаят от допълнителна помощ, за да могат да
функционират пълноценно.
ВАШАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАДАЧА Е ДА ОСИГУРИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СИГУРНА ПРИВЪРЗАНОСТ
Децата трябва да се научат от вас как да изграждат връзка с
грижещите се за тях, как да се чувстват привързани към тях, как
да правят дадени неща и как да взаимодействат с други хора. Те
се учат как да станат социално активни личности благодарение
на начина, по който вие провеждате и управлявате дейностите
за изграждане на връзка.
В този смисъл, вие, като професионалисти, сте най-важните
хора в живота на децата, лишени от сигурна семейна среда.
В статията са използавни материали, разработени по Проект
TransFAIR, финансиран по Програма Леонардо да Винчи в периода 2009-2012 година.
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INTRODUCTION
Ladies and gentlemen,
Dear friends of the FICE-idea,
In the last FICE-bulletin for this year,
dedicated to the problems and prospects
of children perpetrators of violence,
we will once again present interesting
information to your attention - the results
of the international project “Together
against violence”, financed by the
European programme DAPHNE. You have
the chance to read the Recommendations
for raising the effectiveness of the work
towards prevention of the perpetration of repeated violence by
children. This material presents in detail 19 standards for the work
with children perpetrators of violence and certain recommendations
for their realization. The recommendations are developed by
experts, representatives of the three partner-countries: Austria,
Bulgaria and Spain. Their development is the immediate outcome of
the results of the research of the factors, leading to the perpetration
of repeated violence by children and the available services aimed
at such children. This research was conducted in all three partnercountries. The bulletin also includes interesting news and photos
from the three recently held National Conferences, dedicated to
the factors for perpetration of violence and its prevention. You will
be immersed in the atmosphere of the Final Conference, which
took place in Barcelona, in November. The results of the project
were presented before the international community. A professional
discussion about preventive work towards children with unlawful
behavior, exceeding the boundaries of Europe, took place as well.
You will be able to read the Statement on the websites of the project
http://tav-eu.org/ and of FICE-Bulgaria http://fice-bulgaria.org/.
This statement was approved at the International conference and
handed to FICE-International. It was later approved as the official
position of the organization towards the prevention of violence.
Dear friends, the bulletin also covers another important event
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– The Meeting of the General Assembly of FICE-Bulgaria and the
decisions concerning the future of the organization, approved by
it. News from FICE-International and the Federal Council that took
place can be found in the bulletin as well. Some information is
presented about the implementation of the commitment of BAPID
and FICE-Bulgaria under the project “Childhood for everyone“
ordered by the State Agency for Child Protection for the realization
of trainings and supervisions in the recently opened services for
children with intellectual disabilities in the whole country. You will
also read about the continuation of the project “New Perspectives”
financed by UNICEF-Bulgaria and dedicated to preparations for
closing of the Social-Pedagogical Boarding School “Hristo Botev”,
Dragodanovo and the SPBS in Varnentsi and improving the life of
children placed there.
Dear FICE-members, I would like to take this opportunity to
congratulate you on two important occasions. The first of them is
the 25th anniversary of the adoption by the UN General Assembly of
the Convention on Children’s rights, which was on 20th November
2014. This document, which consists of the fundamental rights of
children all around the world, is ratified by all countries, except for
the USA, Somalia and South Sudan. This makes it the most popular
and ratified international instrument. It is the starting point and
the milestone for the creation of various legal documents and acts,
regarding child protection. Let us congratulate each other and
make a promise that we will work for its popularization, practical
interpretation and implementation in the direct work with children.
The second occasion is the coming of Christmas and New
Year. On behalf of the Board of FICE-Bulgaria and as the president
of FICE-International, on behalf of the Executive committee of the
international organization, I would like to send you my kindest
regards and to wish you the best of happiness on the professional
and personal level, joy, humility during the holy days and nights. Let
us all be healthy and strong, in order to help as many children and
families as possible, which is our cause and our mission.
I would like to express my special gratitude and best wishes
to the FICE-Bulgaria team: dear colleagues, I wish you the best of
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health, be determined and keep supporting the members of your
organization through your work in the coming 2015!
Merry Christmas and Happy New Year!
Dashenka Kraleva
President of FICE-Bulgaria
President of FICE-International

This publication has been produced with the financial
support of the DAPHNE III Programme of the European Union. The
contents of this publication are the responsibility of association
„FICE-Bulgaria“, „Resilis“ foundation and „Federal Assocoation of
Therapeutic Communities in Austria“ and can in no way be taken to
reflect the views of the European Commission.
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15th October 2014
On 15th October 2014 took place the meeting of General
Assembly of FICE-Bulgaria in hotel “Ramada-Sofia”.
At the meeting a report was presented by the Board of directors
about the implemented and ongoing projects of the organization. A
decision was taken to include Mrs. Zvezditsa Peneva-Kovacheva, a
long-standing expert and trainer for FICE-Bulgaria, to become a new
member of the Board of directors, replacing Mrs. Natalia HristovaMihailova.
Another important decision which was taken by the members of
FICE-Bulgaria was to change the official address of the headquarters
of the organization. The new place is “Shesti septemvri str. №33,
fl.6.
The members of FICE-Bulgaria who were able to participate
in the meeting of the General Assembly were happy to meet each
other, discuss and plan the future of the organization together.
Project “Together Against Violence” - conferences and
dissemination of results
The team of the project “Together Against Violence” presented
the results of its two years of efforts to implement the activities in
the format of National conferences in all three countries – Austria,
Bulgaria, Spain and an international conference which took place in
sunny Barcelona.
Austria
The first of the conferences took place in Krems, Austria on 15th
and 16th September.
Prof. PhD Silke Gahleitner, Dr. Katharina Gerlich
and Mrs. Heidemarie Hinterwallner, from the Danube
University Krems, presented
the scientific findings of
the study „Together Against
Violence“. The recommendations for improving the
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legislation and the services on the subject were presented by Mrs.
Astrid Haider-Reisner BSc, MA. During the conference were made
presentations about “Family Group Conference” by Prof. Christine
Haselbacher, about „Social Network Conferece in probation” by Mr.
Hansjörg Schlechter and Mr. Jacob Bausum had presented the topic
“Trauma and Group”. In the end of the two very active days, the
Austrian team closed the event and expressed its gratitude to all
participants.
Spain
On 2nd and 3rd October 2014 another National Conference
took place in Madrid in the framework of the “Together Against
Violence” project. The event was held at the headquarters of the
ONCE Foundation.
Beside the presentation of the project results, Mr. Gonzalo
Musitu, Professor of Social Psychology at the University of Valencia,
gave a keynote speech on the topic. Another lector - Mr. Jorge
Fernandez del Valle, Professor
in Psychosocial Intervention
at the University of Oviedo,
made a presentation on the
topic “Focusing the residential
care as a therapeutic project”.
The conference was closed
by Josep Vidal, coordinator of
the Spanish team, after vivid
discussions.
Bulgaria
The Bulgarian conference took place on 15th and 16th October
and commenced with the opening words of the deputy minister of
the Ministry of labour and social policy Mrs.Petrova and a personal
address by the chairperson of the State Agency for Child Protection Mrs. Jecheva.The significance of the subject was mentioned in both
statements and focus was put on the necessity of improving the
child care system in Bulgaria in social pedagogical boarding schools.
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After a brief project introduction, Mrs. Magdalina
Dzjamdzjieva (key expert-research) made a presentation
of the Bulgarian national report on the topic “Repeated
acts of violence from children”. The most important
conclusions of the report
were related with the fact
that the main factors leading to repeated violence are due to the
lack of positive models of behaviour in the families of the children,
the absence of timely professional involvement from social workers
and the deficiency of professional skills of the staff who is working in
the institutions. Mrs. Dashenka Kraleva continued with a “Presentation of international experience related with legislation, the factors
and the services for children, perpetrators of violence in Austria and
Spain.” The main conclusion, which was derived from the discussion
with the participants, was that in Austria and Spain the services for
children perpetrators of violence are diversified and well-developed.
Additional financial resources and staff are needed. The three countries share common challenges in the improvement of the efficiency
of the services and of the programs for social work with children.
In the afternoon part of the first day Mrs. Krustanova from
foundation “Animus”, Mr. Apostolov from “Applied Research and
Communications Fund” and Mrs. Velikova from foundation “Gender,
education, research and technologies” presented their experience
with projects in the field. The participants in the conference were
able to get materials from different NGOs which were placed on a
specific exhibition corner inside the conference room.
The second day of the conference started with a short review of
the previous day. After that Mrs. Zvezditsa Kovacheva, coordinator
of the project “New perspectives”, funded by UNICEF-Bulgaria
made a presentation of the key challenges in the legislation and
the procedures in the placement of children in social pedagogical
boarding schools in Bulgaria. The presentation was followed by
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a thorough discussion with the participants and analysis of the
systematic problems in Bulgaria, in relation to the work with
children in conflict with the law.
The conference continued with the next presentation of focus
points and ideas for changes in the judicial practice, related with
children, perpetrators of violence which was made by Judge Tanya
Marinova, Chairman of the Association of the judges in Bulgaria.
She introduced to the participants three legal cases which are
indicative of challenges for taking fair decisions by judges in relation
to children in conflict with the law. Mrs. Marinova focused on the
importance of the decisions and their importance in the children’s
life and the responsibility of the judges to the child and its family.
The next stage of the conference was devoted to the
recommendations from the project “Together Against Violence”
which were structured in 5 groups of standards(19 standards
in total). The speaker was Mrs. Dashenka Kraleva. After the
presentation, the participants united to formulate a statement in
regards to legislation, factors leading to violence and services for
children perpatrators of violence. The statement will be published
in the websites of the organizations and the project.
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International conference
The closing event took place at the Casa Macaya, managed by
La Caixa Foundation and was attended by more than one hundred
participants in the city center of Barcelona on the 5th and 6th
November. On this event were also made presentations of the
project results and there was guest speakers. One of the key note
speech was on “Outdoor Education: developing a positive potential
in tackling the violence” given by Mr. Will Greenway (CYP-P National
Center for Innovation and Excellence, USA) and Dr. Carol S. Kelly
(FICE-USA).

The conference continued with the program and Mrs. Dashenka
Kraleva presented a Statement in the field of children perpetrators
of violence which was officially handed to Secretary General of FICE
International to be included in the agenda of the organization for
the years ahead.
The two days of activities ended with the official closure of
the Conference made by Mrs. Francina Vila, Councillor for Women
and Civil Rights of the Barcelona City Council and Mr. Jordi Pascual,
President of FICE Spain.
F or more information about the events and introduction
with presentations of the lectors, you can visit the website
of the project – http://tav-eu.org/.
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Federal Council of FICE-International was held in Spain
Dashenka Kraleva,
President of FICE-Inter thanked the hosts FICE-Spain
for the good organization and working conditions.
FICE International Team
On 6-th and 7-th of November 2014 in Barcelona was
held Federal Board of FICE-International immediately after the
International Conference „Together Against Violence“, organized
under a project funded by the Daphne Programme of the European
Union.
In the wonderful Casa Macaya owned by the largest bank of
Catalonia - La Caixa, for two days important issues related to policies
for children worldwide has been discussed. The Federal Council was
attended by representatives of 14 countries: Spain, Serbia, Austria,
Bulgaria, Israel, Germany, Finland, Romania, the Netherlands,
Switzerland, USA, South Africa, Kenya, and West Africa Network.
The representatives of the FICE national sections were divided
into four working groups:
1. Unaccompanied minors and minors seeking protection
2. Inclusion
3. Young people leaving institutions
4.	Sexual abuse in institutions for children and made work
plans for the next year.
Special attention was paid to the 33-rd Congress of FICE-Inter
“Together Towards A Better World For Children, Adolescents And
Families”, which will take place between 22-nd to 25-th of August
2016, in Vienna, Austria. Issues related to the partnership in the
congress organization were discussed, as well as to the marketing
strategy of FICE-Inter and FICE-Austria for its promotion.
Guests of the CF were representatives of the West African
network, which presented problems of children in their countries
and the role of the International Social Services and SOS-Children’s
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Villages to improve the lives of children. The regional policies and
the need for coordination of activities and policies of the various
countries in the region also were affected.
Two opinions were adopted, which will be presented to the
public attention: 1/ Position related to working with children with
illegal and deviant behavior, delivered at the end of the conference
“Together Against Violence” and directed to the standards for the
provision of residential services; 2/ Letter to the awarded with
Nobel prize for child rights activists: Kailash Satyarthi and Malala
Yousafzay.

The FICE National Section in Brazil was accepted for a full
member of FICE-International.
The next Federal Council will be held in 7-9 May 2015 in
Belgrade and there was no decision taken for the one in the
autumn but FICE Luxembourg and FICE Romania are candidates
to host the event.
FICE-Europe held its work meeting, during which the Dutch
Martina Tobe, director of the Foundation “Children’s Perspectives”
in Zwolle was nominated for president of FICE-Europe.
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New knowledge support and safety
for the children-refugees in Bulgaria
Zvezditsa Peneva-Kovacheva
Project manager, FICE-BULGARIA
One of the target groups of FICE-Bulgaria are the childrenrefugees, children-foreigners who are looking for protection and
unaccompanied minors. These children are put in great risk, related
with the traumas that they have experienced from war, separation
with relatives, adaptation in foreign countries, deprivation and
violence, inability to speak Bulgarian language, lack of family.
The care and support for these children through specific social
and educational measures and activities are one of the goals
of the contemporary activity of FICE-Bulgaria. The organization
is implementing two projects which goals are directed towards
improving the process of integration of children-refugees and
unaccompanied minors, funded by the European Refugee Fund
through the Bulgarian Agency for Refugees in Ministry Council.
The project “New knowledge for support”, under grant
agreement for financial support №ERF 01-6852/ 28.05.2014 started
in June 2014 and aims to increase the competences of teachers from
the Bulgarian educational system to work with foreigners and to
encourage and support the contacts between parents and teachers.
Experts from FICE-Bulgaria adopted a training program for work
with children-refugees with modules of the Bulgarian language,
math and social competences. The implementation of the program
will help the work of the teachers in main subjects and the process
of learning basic knowledge in school.
During January-March 2015 are planned the organization of
three training seminars for preparation of 10 Bulgarian teachers,
who are working with children-refugees from the regions of Sofia,
Nova Zagora and Svilengrad to work with the program. In the end
of the project and during the implementation of the program
will be organized meetings of parents of children-refugees and
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teachers together and they will be introduced to the program and
the opportunities to include the children in it. The budget of the
project is 7980.56 euro and it is planned to be finished until the
end of June 2015.
From November 2014 started the project “Safety and support
for the children”, grant agreement ERF 01-12869/03.11.2014 with
the Bulgarian agency for refugees in its capacity as Responsible
authority for implementation. Goal of the project is to deliver
social services which are in consideration with the specific needs
of unaccompanied and refugee-adolescents who are residents of
protected area on the territory of Bulgarian agency for refugees and
under its jurisdiction.
The services will be delivered to the children inside this area in
Sofia and in Bania, Nova Zagora.
For the implementation of the goal will be created and adopted
a model for work how to deliver social services – social, educational,
psychological and other type of support, adapted to the needs of
unaccompanied minors and adolescents.
Two teams will be formed for the delivery of the services. They
will include a mentor, a social worker and a psychologist who are
going to perform daily tasks with the children, residents of the
protected area. The activities will be related with the evaluation
of the needs, preparation of working plan and finding new
perspectives; individual and group activities with the children for
developing of social skills for living in the new environment.
All of the projects will conclude with public event for
presentation of the results of the developed products.
The implementation of the projects “New knowledge for
support” and “Safety and support for the children” will provide not
only improvement of the daily life of the children from the target
group and resolving big part of their problems, but also will increase
the chance for creating better perspectives in their life.
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Civil company “Together for the children”
and project “Childhood for all”
Vesela Aleksieva
Project coordinator
The civil company is created in 2012 as a union between the
Bulgarian association for people with mental difficulties(BALIZ) and
association FICE-Bulgaria, in order to combine the capacity of both
organizations to implemet Activity 6 of project “Childhood for all”.
The activity includes organization of trainings and supervisions of
the staff of the newly created services for children – Center for
residential care of family type; Protected residence; Daily center
for children with disabilities; Center for socia reahabilitation and
integration.
In November 2012 started the activity for organization of
trainings of trainers and supervisions of six teams of experts from
Varna, Veliko Tarnovo, Pleven, Lovech and Sofia.
Until now have been trained almost 1000 experts – child carers,
social workers, nurses and other in the whole country. The trainings
are for three days and they are going according to a program which
is prepared by the civil company on topics given by the contractor.
Main goal of the project is the increasing of the qualification of the
teams in the new services for providing of a high quality care for
children and youth, according to their needs.
All training teams are composed of two experts with proven
experience in the work with children with disabilities as well as with
rich experience in organizing trainings and consultations. The main
topics in the trainings are related with the content, management
and the process of functioning of the social services in the
community, coordination, communication and interaction between
all parties involved in the process of deinstitutionalization and
change of model of care for children and young people. Through
interactive methods we are introducing knowledge for adaptation
of children in the new environment, integration of the community,
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the planning and individualization of the care. Specific focus is
placed on the work with children who are using residential services,
specialized diagnostics, evaluation of needs, skills for finding the
strong sides of every child. Focus is also put on the relationship of
the child with its family, maintaining and rebuilding the relationship
with the parents when appropriate, work with the family and other
important people in its life.
Every month are provided reports to the Agency about the
organized trainings and special focus is placed on the conclusions
and recommendations of the experts, particularly those that were
trained, because during the seminars the trainers have direct
contact with the experts and they can evaluate their capability
and level of preparation to work in the new service. Most often
the recommendations are related with the necessity of providing
additional and upgrading trainings, work to overcome negative
attitudes, overcoming fear, and providing of supervisions or
trainings in the practice. This is meant to help the new staff of the
services to work better in the transitional period for accepting and
adaptation of the children in the new service and the team building.
During 2014 in the months between January and October
were organized monthly group supervisions of staff of the services
in 14 municipalities. The staff were trained and the first group
of children and youth were met. The newly hired staff is facing
serious professional challenge to participate in the creation and
adoption of a model for deinstitutionalization which is completely
new in scopes and goals. Therefore it is required to be provided
professional support for capacity building and to support the process
for accepting of the children. In this sense, the supervision is very
effective in the process of support for preparation and realization of
direct work with the children and their families.
The supervisions are organized after a particular request by
the Agency with a particular task – preparation, organization and
implementation of group supervisions of staff of the newly created
residential and accompanying services for children and youth with
disabilities for component 2 of project “Let‘s not abandon any child”
of Human Resources Development Operational Programme.
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The supervisors who are working for civil company “Together
for the children” have rich experience in providing of professional
support in the practice for work with children in residential services
and children with disabilities. During the last two years they have
completed monthly group and individual supervisions for project
“Together for children” of the staff of the homes for children with
disabilities in order to have better preparation for the process
of leaving of the children and young people and closing of the
institutions.
Because of their efforts and high professional background during
the tenth months of implementation of the contract, the staff of the
newly created services in the fourteen municipalities have received
support and opportunities for development in the transitional period
and in the proces of introducing new working model.
The monthly meetings were directed towards overcoming
contradictions in the new teams, providing guidance and methods
for work on specific cases with children and youth, communication
on local level with all parties inviolved in the process of translocation
of the children.
The observation and recommendation of the the supervisors
every month are reported through in written form to the Agency
with the conclusions of the concrete difficulties and challenges
which are facing the staff in the process of opening and providing
the services and in the process of care for children and youth. In the
period between January- April 2015 is scheduled to be organized
group supervisions of the teams in 34 more municipalities to assure
professional care and consultation.
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“Landing” in a positive new reality
Genadii Matveev
Manager of the programme “Correctional expedition”,
educator at FICE-Bulgaria
Within the project “New Perspectives”, realized with the
financial support of UNICEF, we were able to organize the
Programme “Acquiring skills for effective communication during
an educational adventure expedition” in the summer holiday. 11
children (8 boys and 3 girls) aged from 10 to 17 and placed in the
Social-Pedagogical Boarding school “Hristo Botev” in Dragodanovo
took place as well as 5 professionals, three of whom were educators
from the SPBS.
We chose the area of the Chumerna Resthouse in the Balkan
Mountains.
The main purpose of the programme was correction of the
unlawful behavior through guidance towards positive behavior and
finding the strengths, based on the principle of co-operation, trust
and encouragement. The prerequisites for a change in the behavior
during an expedition, were the following: a new reality for children
and adults; finding the strengths; lack of inaction, a new type of
relationships – co-operation and solidarity, communication and
discussion, support and trust, partnership at all levels, authority
and professionalism of the adults, small thematic groups organized
according to compatibility and friendship. The methodology
of the programme is based on the effective model of work with
disadvantaged children “Life in a small group”.
Before the expedition there was a training of the team and we
chose the working team among the professionals who took part in
the realization of the programme. All the children were separated
in mentorship groups in the SPBS Dragodanovo. Before going to the
mountain, the working group, which consisted of Pavlina Ivanova,
the director of SPBS “Hristo Botev”, Georgi Lafazanov, a psychologist,
Genadii Matveev, the programme manager and Gergana Staneva, a
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social worker discussed and drew conclusions on the observation
protocols of the children, reflecting their “entry level”. This helped
us start with our correctional work and go into details about each
child’s characteristics. On the first day we stated the basic rules and
the daily rhythm for living in the rest house which regulated the
participation of the children in the activities of the target group and
the relationships between the children and the adults. During the
adaptation period the positive feedback given during the evening
assessment of the day played a crucial part, because the children
needed to hear positive evaluations by the whole group – the adults
and the children. Later, the feeling of success helped the children
choose the path towards a positive change and to get back to the
joy of having a normal childhood. They organized games in small
groups, climbed the Chumerna peak, walked to the Bukovets rest
house, walked around the rest house. They also participated in
activities based on their interests – woodcarving, dancing, pottery,
sport, and ikebana.
The evening team meetings played an essential part in
accomplishing the goals of the programme. During these meetings
the results of the day were discussed, problematic situations
were solved, the activities were planned and the team was united
through positive support.
In the middle of the expedition we found out that the boys and
the girls have drifted away from their previous negative stereotypes
and have started to write new positive pages of their biography.
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During the expedition a complex supporting environment
was built by helping the children to find their own strengths. This
environment led to the formation and the effective functioning of a
small group -“small community” which can continue existing after
the end of the expedition by strictly using the same methodology.
Zvezditsa Peneva-Kovacheva
Coordinator of the project “New Perspectives II”
This presentation was one of the possible instruments for
positive support of the behavior of children perpetrators of unlawful
actions, who are placed in SPBS and EBS.
The main goal of the project “New Perspectives” was to create
a sustainable model of change in the existing SPBS, based on the
concept of the child’s best interest. Along with the implementation
of this methodology within the project from November 2013 to
September 2014 activities with staff and the children placed in SPBS
were conducted. They have bought to concrete and visible results:
a change in the living environment, improved skills and knowledge
of the staff, better communication between the institutions,
introducing regular discussions of all professionals working on a
child’s case, to think together and decide and to make a concrete
commitment to the child’s prospects and future, to decrease the
acts of violence and to make children more easy-tempered and
balanced.
The second stage of the project “New Perspectives”
continues from November 2014 for the period of 8 months. The
aim is promotion and stability of the new model of work in SPBS
Dragodanovo, Sliven and its introduction in SPBS Varnentsi, Silistra.
In both of the SPBS are placed children with unlawful behavior as an
educational measure under the Law Combating Anti-social Behavior
of Minors. At the end of September there were 78 boys and girls
placed in the SPBS. Their needs are not different from the needs
of all children: to live in a protected environment, to be loved and
understood, to develop their own interests and potential, not to be
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forced or compelled, to be informed and to have clarity about their
future, to express their opinion. The project “New Perspectives II”
financed by UNICEF and implemented by FICE-Bulgaria together
with the institutions in charge at national level, provides for the
affirmation of a model of social-pedagogical work with children
in SPBS, which provides the environment and the possibilities for
these needs to be recognized and satisfied for each child.
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Successful ending of project “TRAIN KOSOZIAL”
During September 2014 successfully ended project “Train
Kosozial”, funded by the European programme “Leonardo da Vinci”.
As a result of the project was adopted a training programme for
social informatics which included topics such as: case work, work
with electronic documentation, quality management of social
services. The project was implemented with the leading role of the
Higher catholic school for social work in Mainz, Professional school
for social workers in Saarbruken, Institute for help for children
and youth in Mainz; Faculty for Pedagogy of Sofia University, FICEBulgaria, Spanish organization “Plataforma Educativa”, Institute
Saint Joseph in Luxembourg and Home for children “Feldkirh” in
Austria.
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Recommendations for raising the effectiveness of the
work towards prevention of repeated violence
Team of project
„Together Against Violence“
1. Background
This document was developed from an international expert
team of the project „Together against violence“. The expert team
was composed by representatives of FICE-Bulgaria, Bulgaria,
Foundation Resilis, Spain, and the Federal Union of Therapeutic
Communities, Austria.
The specific goals of the project being to research and assess
the factors that lead to children resorting to violence and to
describe the system of services provision for children perpetrators
of violence in order to determine its effectiveness, the aim of this
document is to improve the effectiveness of prevention of repeated
violence by developing a set of recommendations on the basis of
the research results.
2. Key findings and conclusions of the research
For the purposes of the research, the team has adopted the
definition of violence given by the World Report on Violence and
Health (Krug et al., 2002, p.5): violence is “the intentional use of
physical force or power, threatened or actual, against oneself,
another person, or against a group or community that either results
in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological
harm, problematic development, or deprivation“. The research
team agreed to include one additional element in this definition –
violence against property or the destruction thereof, which appears
to be typical for the group of children targeted in the study.
2.1. Understanding the violent behaviour of adolescent
perpetrators in residential care
1. The research reveals a similarity between the main factors
leading to acts of violence in all three countries: personal factors,
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family factors, peers’ influence and the significant impact of
networks and society.
Personal factors: The children studied are characterized by
having developed determined traits expressed through violent
outbursts, such as: low frustration tolerance, low self-esteem, selfregulation problems or disproportional reactions in general. Many of
them have also developed inadequate relation patterns, mainly due
to the dynamics of their relational environment (i.e., systematically
dysfunctional general interactions between individuals), rather than
to an inherent personality predisposition. It is an obvious fact that
many of the children developed inadequate relation patterns just
because they had no adequate or stable referent to follow, rather
than having learned to misbehave from a bad one. Their parents’
failure to assume an active stance in steering and reining their
children’s energy, behaviors or actions, or their tendency to ‘over
spoil’ them, is rather a sign of neglect than of loving care, which
manifests itself in further consequences.
Family factors: The most critical factor leading to violence is the
family environment, which creates conditions for illegal activities
and acts of violence resulting from emotional distress (unstable
environment, lack of care, attention, love, support, security and
predictability) and from behavioral patterns stemming from this
family environment (conflicting relationships, lack of tolerance for
others‘ opinions, quarrelling or fighting over disagreements, physical
abuse). On a personal and emotional plane, frequent acts of violence
are the expression of children’s sensitivity and susceptibility, which
result from traumatic experiences within the family, from the lack of
communication culture arising from internalized values and styles
of behavior; they are a complex emotional response to negative
experiences of stigmatization and rejection by the community,
and ensue from the condition of high irritability and reactivity of
a person’s specific character and learned behaviors. Thus, children
perpetrators of repeated violence are highly exposed to situations
where they tend to react aggressively.
The big majority of children who develop violent behaviors
come from disintegrated, split, torn and/or conflictive families of
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varying structures (e.g., several half-siblings from different parents
living together; an extended family; several step-fathers, etc.),
which, however, share the pattern of members’ interacting with
noticeable levels of aggression and a line of violence antecedents
with general conflictive dynamics. The link between family problems
and committing violent actions often stretches beyond the mere
‘model imitation’ on behalf of the child, but is further reinforced by
direct prompting or even the child‘s coercion into violent or illegal
behavior.
Peers’ influence and the significant impact of networks and
society: As a profile, adolescents in residential centers tend to
be highly susceptible to influences, strong enough to get them
catapulted and driven through antisocial behavior. It is not that
these children have no inner locus of control, as much as they seem
to accept or even rely on the ‘suggestions’ of their peers or adults
that push them. Their need for self-affirmation and recognition by
peers is also an important factor. By their search for self-expression,
independence and by trying to prove their worth and show their
skills, they seek to gain popularity and elicit the approval of their
peers. Frequently, violent outbursts occur in violent environments
and are not – or not only - an individual ‘act of meaning’ or an issue
to analyze and focus on. In many cases, violence, as a sequence of
events and relations, is just an element of the school’s or other type
of social service’s overall climate, or had even been the case in the
early-years care facility, where the child was first placed through
the child protection system; violence had become the interviewees’
‘normal’ way of interaction, even before they had arrived or become
an outstanding problem.
2. Violence had been the usual solution tool to diverse situations
and conditions, of relevance to both their inner world and their
interaction with other people. In the first case, negative thoughts
are associated with feelings of hopelessness, indifference, huge
anger or impotence; everyday boredom and malaise can trigger
minor limit violations, producing diverse and numerous outbursts
without any external stimulus, while acting out in a violent way
may occur ‘just because’ “…physical boundary transgressions only
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happen for the sole reason that someone wants to pester someone”.
Where the triggering event is of external origin, the children would
blame these others for “provoking” them, seeing their outbursts as
the logical, fair or commensurate defensive reaction to the stimulus
sent. They would justify themselves arguing that they just responded
when being victimized with physical abuse, teasing, ridicule, etc.,
not only against them, but also against others, in case they had
acted aggressively to the defense of other people, so as to attain a
sense of justice (as some parents described). In many unbearable
situations they would give warnings, but would still react thereafter,
as their warnings had been ignored or misunderstood.
3. The research shows that the different residential institutions
covered by the study in the three countries approached their
work with aggressive children from different philosophical,
methodological and organizational perspectives, with varying
degrees of success. Yet, from the interviews with the young people
who currently use the residential services, with parents and
experts, it is evident that the KEY ELEMENTS, which help children
discontinue their violent conduct, are very similar:
•	Stabilizing and normalizing environment: structure, firm
rules, adequate measures promoting self-control.
•	Integral and individualized education: workshops and
classroom learning, valuable and diverse spare-time
activities, sports, positive value transmission.
•	Attachments: trust, personal relations with staff (finding
one or more stable ‘reference’ figures feels a lot better),
and making friends with other children in the center.
Examples from the interviews with the children provide
an overview of the organization, structure and house rules of
residential institutions. The interviewees reported that house rules
provide them with a good structural basis and can be considered as
an indirect and effective support for setting their life to order.
4. For triggering a behavioral change in violent youths, many
of the experts and some parents included in the study emphasized
the importance of having a structured and adequate everyday
routine and acquiring habits and skills for an independent life.
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Some professionals also speak about the value of youth’s active
participation in devising the rules of the institution and/or their
group; in the elaboration of their program of activities, social work
and school classes; in the choice of staff members to work with (as
mentors) or having a youth committee within the institution. The
narratives of children who took part in the research show quite a
positive evaluation of learning and extracurricular activities arranged
for them in residential care institutions. Many young people share
they have rediscovered school, started to appreciate learning and
wanted to earn an educational degree. Leisure activities have also
proven quite helpful in making them feel more active and involved
in their own lives, building confidence in their own abilities and
allowing them to appreciate the opportunities that life presents to
them, motivating them to demonstrate and improve their skills.
Children proved to be interested and motivated both for the
sake of their future realization and for calming aggressive behavior,
to get labor training so as to develop work habits and acquire
professional skills. With regard to working with violent young people,
professionals attribute great worth to the essential role of education
and valuable spare-time activities. They believe that participation in
diverse extracurricular activities such as sports, workshops, cultural
programs, excursions, scouts’ organizations and programs aimed
at integration within the local community through community
services, performances, etc., is very beneficial for the youngsters in
residential care as these help them show their abilities and talents,
they feel capable and take pride in themselves, they channel their
energy to a positive aim but also make a personal contribution, they
feel a part of something or experience the appreciation of others.
Experts also acclaim the value of acquiring vocational competences
and working habits, as a therapeutic routine in their work with
youth, who have a history of violence.
5. In addition to the structured agenda of rules, events (e.g.
excursions) or infrastructural elements (like leisure facilities), young
people considered that relationships and attachments to their
educators also presented a fundamental element. They all admitted
how valuable it is for them to have someone to trust, to share their
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joys and worries with, to rely upon for understanding or standing
„on their side“, who would do everything possible to help them.
In members of staff they find people who give them attention,
respect, understanding, support and assistance. For many children
in residential care this comes to be first time, when they have
established a really trustful relationship with a significant adult.
The very possibility of talking openly about their problems, feeling
accepted and understood, having someone to seek joint solutions
with, gives them a nudge to rethink many situations in their life,
come to peace with themselves, build self-confidence and open
up their attitude for new and different development perspectives.
Appreciation for their tutors’ and educators’ influence, as their
positive reference figures, is even more expressed when they value
them and detail their behaviours.
Some professionals assume that the aspect of attachment
is much more important and helpful than measures intended to
change or control behaviour. In this context, the dimension of trust
plays a crucial role. In this respect, the work done by residential
institutions in Spain and in the Austrian therapeutic communities is
really noteworthy. They had set a clear goal for themselves: to work
between staff members and care inmates to build relationships and,
eventually, arrange for the young people’s return to their families of
origin, if possible. The dynamics of therapeutic communities results
in pressure, which brings about a behaviour change. According to the
programme, this change is fostered through intensive relationship
work. Group discussions with care staff show that the main focus falls
on the identification of triggers for possible violent acts and reflection
over them. Young people’s needs and understanding of their reasoning
for the time being play an important role in the process. The idea is
to recognise and express their triggering motives before members
of care staff, so as to prevent a violent outburst. In addition to the
effort of understanding behavioural triggers and causes, another
critical element of relationship work is to advise young people about
their reaction in certain situations, and, in particular, to draw their
attention to the response options open to them and assist them in
putting to practice the ones they deem adequate.
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Additionally, and quite importantly, care staffs employ a
secondary prevention approach, whereby they have to “wake the
youths up” to their actual situation, which helps reduce built-up
anger and protect them¬selves, the rest of the residents and the
premises of the therapeutic community. In the context of care, the
social network branching in and out of the institution is also an
essential and useful element of proven value.
6. Making friends with their fellow residents is not always easy
for the children. Many of them have trust issues because they felt
betrayed many times – by friends, by family, by various members of
the community. Many of them have had no experience of strong trust
relationship, nor do they know how to build a relationship based on
respect and unconditional support. However, several interviewees
shared that they have managed to establish true friendships. The
experience of establishing and exploring these friendships can be
of great worth for the personal development of these youngsters.
In addition to the social contacts within supporting institutions,
the residents also maintain relationships with their families. Many
residential institutions face problems in their attempts to contact
and work with the family (Bulgaria), while others have established
good practices of regular meetings, thus managing a constant
attachment and stable relationship between the young people in
the centre and their relatives (Austria, Spain). Some of the residents
mention the supportive effect of their therapies in direct connection
with a new way of dealing with situations, which had previously
driven them to violence. The dampening effect of the medication
was also evident in the interviews from Austria.
7. As a whole, in their interviews, young people explicitly
addressed their own change processes with regard to aggressive
behaviour. These process descriptions usually dealt with using
different ways to handle tense situations and the corresponding
explanations. In vivid terms, young people pointed out why they
acted differently now. Some of them also find motivation in the hope
that their lives will improve, i.e. they involve goal-setting processes.
Some would rather not face judicial charges again, but need a good
chance to master a profession. However, their narratives suggest
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that they deem it important if their change or improvement is being
noticed by their social environments. In their own reports, they
partly attribute their new ways of handling violence to their own
maturation.
The interviewees drew quite a bulky list of positive effects
resulting from their stay. Apart from the aforementioned reeducation, responsibility promotion and family environment, they
had achieved a deep change of vision of life and themselves (self
reflexivity); they also improved their self-concept, acquiring much a
better self-regulation and self-control. Another set of things “to take
home” would be their ability to shed off past or new bad influences,
the transfer of newly acquired values and even the “side effect” of
having restored their family relations in the course of their stay.
2.2 Prevention of youth violence
The comparative analysis shows that the legislation, policy
and services in the three countries demonstrate significant
similarities and some differences. The systems differ in their
degree of development and their preferred methodologies. In all
three countries, a range of services is offered to support children
perpetrators of violence and their families. Services are provided at
three levels:
•	Prevention programs
•	Residential facilities
•	Post-residential care services
To ensure this support, all three countries rely on various
systems: educational, social and legal. They have legislation, which
makes it possible to work with the respective target group. There
is a variation of the extent to which effective support models for
prevention of repeated violence are regulated by the law. In terms
of service effectiveness though, the results of the study suggest
that integral solutions involving comprehensive work with all the
systems in charge of raising the child, were of key significance. The
research reveals as well that more flexible services, tailored by
the individual needs have much more efficiency than pre-defined
programs.
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Prevention programs
The three countries apply prevention programs, which are
effective with regard to family support, early diagnostics and
measures in a family environment. Their success is due to the
fact that they support all family members and work on changing
the environment as a whole. However, these programs are not
sufficiently developed and sometimes fail to provide adequate and
specific support.
1. All three countries run prevention programs and services,
which are provided by: the Youth Welfare System (Austria), the
General Directorate for the Care of Children and Adolescents (Spain),
the Child Protection Departments and the Local Commissions on
Juvenile Delinquency (Bulgaria). Auxiliary services are delivered by
NGOs in support of these institutions.
2. The research shows that in Spain, Austria and Bulgaria, most
of the measures addressing adolescent offenders are applied
within their own social and family environment. Communitybased services are intended to support the violent youngsters’
socialization process, rebuild their family ties and attachment to
significant adult(s), and redirect the young person to new activities
and opportunities through the community resources and programs.
There is a palette of services that vary on design, philosophy and
methodology applied, target group, provider, etc. The key to
effectiveness lies with integral solutions involving comprehensive
work with all the systems in charge of raising the child.
3. The Intervention at school appears to be crucial for the
future development of a violent child. This is where the child‘s
problems usually become evident, where the young person might
feel pressure, disapproval, rejection from teachers and/or peers,
where the parents have to face criticism about their offspring and/
or their child rearing; schools are the first institution to report to
the authorities about children’s problematic behaviour. The social
environment at school provides a fruitful setting for intervention
activities and programs for children with violent behaviour, but, as
a whole, education systems in the three countries find it difficult to
meet the needs of children in conflict with the law and to interfere
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effectively, so as to provoke a positive change during the early
manifestations of the problem.
4. School staff turns to parents for assistance, but families are
often found to be out of resources to control the situation and
cannot take action. Parents feel ashamed at the request to visit their
child’s school and talk to the teaching staff and to representatives
of the social support system. Interviews with the parents show
that, in this respect, there is a shortcoming in the school-familypsychosocial care interface. Parents report that institutions tend
to make their decisions rapidly and prematurely, without allowing
them to participate. Children usually get disappointed with their
school teachers because they receive no understanding or support
while going through difficult times. The supportive role of police in
youth violence prevention programs (especially in cooperation with
schools and the local community) seems to be quite valuable as the
young people could benefit from another perspective towards the
challenges, perils and opportunities in their life.
5. Social counseling, leisure programs and workshops prove to be
very useful as measures for preventing repeated violence, as most
contemporary youngsters with aggressive behaviour have a lot of
uncontrolled energy, feel bored, and lack the skills of self-expression.
The best practices of working with children with history of violence
include basic habits and skills compensation, dynamic healthy
activities, education in values, social & communication skills teaching.
It appears to be crucial for the child to be starring in their own
process of change and growth, considering his/her best interest and
participation as an exercise of the child’s rights. Different community
services and programs offered by NGOs make an important addition
to the work in this field in all three countries. Yet, financial challenges,
the lack of trained professionals or bureaucratic obstacles often
impede the effective implementation of valuable prevention services.
6. Early diagnosis and treatment is another measure of
prevention, which turns out very helpful in coping with violent
children. Psychotherapy is one of the main ways for the child to
realize its needs, to avert the sources of frustration or dissatisfaction,
to be able to verbalize it and find coping strategies for moments
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that trigger aggression. The success of such intervention depends
primarily on well-trained professionals, on flexibility and sufficiency
of resources to access such services and make them available and
approachable for everyone who needs them. Another approach to
violent youth treatment is medical care, which covers situations of
high crisis or psychiatric differential diagnosis, and is used in Austria
and Spain, but less so in Bulgaria. Additional services could minimize
the duration of stay in psychiatric hospitals.
7. The importance of the work with the family is stressed by
all professional respondents in the research. Although all three
countries make assessment and provide support and treatment
to the families, there is demand for more services to ensure the
effective prevention of youth violence at family level. The study
reveals a lack of services in various areas, such as training in child
rearing, positive resolution of family conflicts, dealing with youth
violent behaviour, etc. While Spain and Austria have identified
certain best practices of support for the family and the parents’
significance in the process of work with a violent child, in Bulgaria
this area of prevention and intervention remains quite poor.
8. The research results for the three countries show that parents
do not have enough information about the support available to
them in the case of violent or antisocial behaviour on behalf of
their children (or where they face a problem rearing the child) and
feel uncomfortable to ask for help. From the interviews with the
parents it is evident that they count on having good interpersonal
connection with the social worker or the representative of the
institution leading their case, and that they would like to receive
information and detailed explanation about the decisions made for
them and their children. Parents appreciate it when professionals
show interest and commitment to their case and assist them
with what they need without limiting themselves within their
institutional role.
Residential care institutions
1. Residential care institutions without specialisation on violence
do not have the capacity to manage children with aggressive and
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antisocial behaviour and, as a solution, often seek to transfer
„problematic children“ to another institution. Thus, the children
live “institution-hopping careers” with constant moves and stays in
various institutions. These constant breaks in the continuity of their
life trajectories reveal the breaks in their social networks, as a result
of which they can hardly develop or sustain attachments to and
relationships with friends at school, other residents and care staff.
2. Sending a child with deviant behaviour to a residential care
institution is the last resort, provided that all possible measures and
services within the community have been exhausted. Unfortunately,
such placements often happen much earlier, due to the lack of
adequate services, rush decisions, systems impotence.
3. Residential care institutions specialising in violent, antisocial
and/or criminal behaviour aim at helping youngsters satisfy their
needs, balance their reactions, assume responsibility for their
own actions and understand how they affect other people; they
get to learn coping mechanisms, social skills and competences
for independent life, which fosters an attitudinal and behavioural
change and makes it possible for a violent youth to reintegrate into
the community.
Post-residential care services
Professionals emphasized the strong need for services upon
exit from residential care. It appears that all three countries fail to
offer sufficient support for the young individuals, who turn 18.
1. The young people would certainly benefit if some elements
of the support provided were to be sustained beyond the point of
their departure from the residential institution. It makes sense to
continue providing the youths with suitable professional support,
assistance for further living arrangements and job assignments, in
order to enable them to live self-determined lives.
2. Young people were anxious about the future – e.g.
unemployment, bad influences or fear of going down the same
path again. However, they were quite confident that there would be
positive developments. Developments and fears go hand in hand,
since the things they were eager to construct actively might yield
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effects out of their control or beyond their scope of control at this
particular moment in life.
Concerning the out-of-centre antiviolence resources that
3.
might be helpful for the future, the youngsters clearly mention:
having a clear vision of (their) life, being capable of controlling
themselves (self control) and being active, in a physical/sportslike manner, doing many things that were sure to help. Among
the resources attributable to their interactions with others, they
list: avoiding bad influences, receiving support from their partner,
friends and family, establishing a family of their own.
2.3 Main Challenges
Austria, Bulgaria and Spain share a common set of challenges
in their endeavour towards more efficient services and programs:
•	Working with families, especially where children need to be
removed from their family environment.
•	Involving all family members and identifying the significant
adult where the child’s removal from the family is required.
•	Ensuring sufficient financial resources for the development
of various preventive support programs.
•	Overcoming the deficiency of professionals trained
specifically to work with violent youth, e.g. social workers,
educators, care takers.
•	Coping with the devaluation & burnout of professionals and
the vulnerability of staff.
•	Ameliorating the cooperation between different institutions
and making up for poor regional coordination.
•	Dealing with the discontinuity of ties and cooperation
between the professionals working with the youngsters.
•	Introducing casework as a process of setting clear
goals, objectives and indicators for measurement of the
achievements and changes.
•	Ensuring the participation of children and young people in the
planning and decision-making processes affecting their lives.
•	Developing various models of residential support to ensure
a change in children’s behaviour.
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•	Overcoming the incompleteness of processes due to age:
all service provision is limited to the age of 18, with few
options of supporting the child’s advancement into adult
life;
•	Overcoming the shortage of foster parents, who are
professionally trained and willing to assume charge of
youngsters with violent behaviour over fixed periods of
time.
3. Principles of operation for the prevention of repeated
violence
Amongst the major reasons lowering the effectiveness of some
of the work with problematic children is the involved professionals’
inability to imagine the fulfillment and protection of the rights of
the child within the framework of a specific social service. The
development working standards reflects the ideal situation, which
has to be achieved but there is no clear idea how this will happen.
In order to clarify the practice and to ameliorate the effectiveness
of the work with children and youth perpetrators of repeated acts
of violence, the team of experts proposes not only its conclusions
on the suitability and efficiency of the services for the target group,
but also some principles of operation connected to the necessary
standards as well as guidelines and recommendations for their
implementation in the everyday work with children and their
families. The principles are as follows:
3.1. Necessity
This principle raises the question about necessity and
sufficiency of the available services for the support of the child’s
entire development. The principle focuses on:
•	Providing services, after consultations with the family and
children;
•	Providing support for the family as a primary intervention;
•	Strengthening the families and reintegration as a priority;
•	Changing the negative factors, which lead to violent
activities and provoke recidivism.
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3.2. Relevance
This principle raises the questions about whether the available
measures are appropriate, whether they lead to a change of behaviour,
whether the planned goals and results are measurable and sufficient.
The principle focuses on the individual approach, the needs assessment
and planning for every child, depending on his/her needs.
3.3. The best interest of the child and his/her right to
participate
This principle raises the questions whether and to what extent
the available services and support correspond to the best interest
of the child; whether and to what extent the child is provided with
the right to participate in all the decisions affecting his/her life
and future. The principle focuses on the child’s right to participate
actively, to be heard and to initiate specific goals and activities
supporting his/her development with a view of preventing repeated
acts of violence.
3.4. Right for protection and a safe environment
This principle raises the questions whether the available
measures and services guarantee the child’s protection from
violence and encroachment against him/her; whether the available
service offers opportunities to live in a safe environment. The
principle focuses on the design of the services, the main rules and
routine of life, communication with peers and adults in terms of
protection and inviolability.
3.5 Inclusion of the significant adults
This principle raises the issue of including the adults in the
process of providing support for the children and the agreement
of all the topics concerning the life of the children with the adult
members of the family. The principle focuses also on the necessity
and commitment of all the professionals to provide and support the
connections of the children with the family and/or the significant
adults. Following these principles the team of experts developed
specific recommendations detailed below.
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4. Structure of the recommendations
The recommendations are developed as a number of work
standards and recommendations for their implementation. This
structure is planned with a view to provide information and
possibilities for the direct introduction of changes both in the
regulation and in direct work with children in the services.
5. Standards
The standards are divided in groups differentiated according
to support and service provision. A group of standards refers to the
content and process of support.
5.1 Work with families and significant adults
This group of standards refers to the process of supporting
children and young people. The change of their behaviour needs to
occur with the family and for the family in order to stop the cycle of
violence. The following reasons come in support thereof:
•	Family factors and personal factors are key in the formation
of violent behaviour.
•	It is necessary to deal with the causes of their behaviour,
not just the consequences.
•	3. Change of behaviour is related to a change in the
environment and the factors causing it.
•	Work actively with the families of children with violent
behaviour.
•	Ensure a connection with significant adults who would
provide stability.
•	The support fits exactly the individual situation of the child
and his/her familial reference.
•	The individual responsibility of each family member and
significant adult in the process is encouraged.
5.2. Services and planning
This group of standards suggests a process of providing
individualized support based on needs assessment and an individual
plan. The reasons for this are:
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•	Personal factors are essential in the development of violent
behaviour.
•	The role of prevention programs is essential to stop this
behaviour.
•	Individualization of support, needs assessment and clear
planning with measurable outcomes are essential for
behaviour change.
•	Plan help/support for every child.
•	The planning is flexible and modifiable to accommodate the
current problems and the development of the support process.
•	Develop services for prevention of the repeated acts
of violence including specific activities to increase the
level of social competence and aid the child’s cognitive
development.
•	The process of support is subject to continuous control and
evaluation by all stakeholders (client, family, professionals).
5.3. Participation
This group of standards is linked to the understanding that the
clients’ (children and adults) participation is essential to achieve
sustainable behavioural change. The reasons for this are:
•	The factors that influence the development of violent
behaviour are diverse and their influence varies from one
specific case to another.
•	The severity of the behaviour problems implies that clients
have to be motivated actively to correct their behaviour.
•	The effectiveness of the services and the connection to the
measures is direct, whether or not the client is included in
the planning process.
•	Include families in the process of planning and the provision
of prevention and residential-type services.
•	Include children in the process of planning and
implementation.
•	The support is guided by the rights, needs, interests, talents,
abilities and resources of the child.
129

IN THE
HIGHLIGHT
•	The participation of the children and the adolescents is
broadened, promoted and supported.
5.4. Residential settings
This group of standards relates to the purpose and results of the
provision of residential services. Special attention to the inclusion
of this group is related to the following:
•	Residential service as a last measure for children perpetrators
of violence has controversial implications to changing their
behaviour.
•	The quality of these services is crucial for the correction of
their behaviour.
•	Residential settings provide possibilities for change in the
behaviour of the children.
•	Residential settings provide opportunities to work with the
family, guaranteeing the development of positive behaviour
models both for the child and his/her family at the same time.
•	Residential settings deliver psychological support and
support for integration.
•	The process of support is based on an intensive and
trustful relationship between the client, the family and the
professional.
5.5. Professionals
This group of standards is related to the key role of professionals
in the process of changing the behaviour of children and young
people. The reasons for this are:
•	The need of using appropriate methods and approaches to
work with clients.
•	The need for permanent professional evaluation and
support to improve the effectiveness of services provided.
•	The professionals who work with children perpetrators of
violence are trained in accordance with the main functions
they fulfil.
•	The professionals have additional training in the use of specific
methods and techniques for support and behaviour change.
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•	The necessary support is provided through independence,
supervision and assessment of professionals’ interventions,
in order to prevent professional burnout.
6. Recommendations
Recommendations related to achieving higher effectiveness
in the prevention of repeated violence by children have been
developed in the following areas:
Regulations: recommendations are addressed to legislative
change the perception of children who have used violence: not as
criminals but rather as needing support in order to change their
behavior and develop coping skills.
Processes: recommendations are directed to the procedures
in the social systems and their response to the cases violent acts
involving children (the path of signals to the respective system,
timeliness and quality of needs assessments, adequacy or referrals,
availability of appropriate services, planning and monitoring of
cases, etc.).
Content: different approaches and work methods corresponding
to the needs of the target group are proposed.
The development of the Standards and the recommendations
for their implementation are oriented mainly towards the content
because of the bulk of practical experience of the team of experts.
6.1. Work with families and significant adults
Regulations
Make specific legislative changes to ensure the effective
provision of services for adolescent youngsters, perpetrators of
violence. Ensure social or socio-educational integration. Regulate
the engagement of social workers to work with the family. When
family problems are identified such as violence against a child or
a child perpetrator of violence, support and services to prevent
recidivism shall be provided. If the services are not effective, the
family should be engaged in the search of options and development
of their own resources, supported by professionals and institutions.
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The first step should be to protect the child or adolescent. In other
context or settings, protocols of intervention shall be put into
action where violence appears to be at considerable levels. The role
of teachers, educators and other significant educational agents of
the settings must be clearly delimited. These interventions should,
if convenient, include the family to face the problem. Besides, the
support of the network of services shall be broadly integrated into
the protocols – i. e., social services and other specialized personnel
such as pediatricians. Provided that the general limitation in all
three countries is the lack of sufficient resources to ensure support,
the recommendation addresses the clear regulations of financial
support.
In Austria if the welfare of a child or an adolescent is
endangered and there has to be an intervention or a placement,
the parents’ consent in writing or that of responsible relatives has
to be ensured. If no consent is granted, the local judge has to deliver
a decision about the intervention with regards to the endangered
child or adolescent. The decision process involves all relevant
adults and the child (if over 10 years of age), who have to be given
a hearing according to the law. Therefore, the clear regulation of
participation set forth in the Children and Youth Welfare Act should
be thoroughly implemented.
In Bulgaria, when a court has ruled for placement outside
the family, the work with children - perpetrators of violence is
entrusted to educational services, namely, closed-type schools.
Legislative changes are recommended in order to change the status
of these services and to allow for work with the family, which is
of key importance. It is recommended to introduce new legislation
upholding the rights of the child and corresponding to the existing
social reality, fully aligned with international legal standards and
with the established best practices applicable abroad.
In Spain, the Law of Rights and Opportunities of Childhood,
of regional application, promotes the right to development and
participation within the family with the aim to ensure prevention
and allow opportunities for well-being. The child’s long-term
establishment in a violence-free family context is a key goal within
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the scope of the law, which thus pursues the provision of support
as a means of warranting the well-being of underage individuals. It
is recommended to ensure sufficient financial resources to sustain
the wide net of support and the diverse social services that children
and adolescents attend with their families; ensure an equitable
ratio of attendees and the actual attention given to them.
Processes
The need of intervention becomes obvious through monitoring
the behaviour of the child or the adolescent. The change in social
behaviour like retreat, physical or verbal aggressive behaviour,
specific narration or the existence of physical injuries, a drop in
school achievement, etc. could be some of the indicators for the
necessity of external intervention. These can be recognised by
teachers, medical doctors, relatives and friends of the family. There
is a reporting obligation with all adults in the case of suspicion that
the welfare of the child or youth is endangered. Reporting is due to
the local department for child and youth welfare.
In Austria, if mobile service intervention is impossible, in
view of the minors’ safety and adequate child care, a transfer
to residential care may be necessary. For the success of the
intervention of residential care it is necessary to have a continuous
cooperation with the parents. In the true sense of participation, all
involved persons, such as the child, the professionals, the teachers,
the medical doctors, the parents, the therapists, the psychologists
have to develop, execute and evaluate the plan of support.
In Bulgaria the applicable law allows for placements with
boarding schools pursuant to a court ruling, but only where the
community-based measures listed in article 13 of the JDA were to no
effect. What is needed is new legislation to link the ‘punitive measures’
to the child protection services for children in conflict with the law.
The JDA attributes important and responsible functions to the local
commissions on juvenile delinquency. However, it is necessary that
these functions are supported by adequate resources or trainings
and regulations to ensure coordination with the child protection
administration. It is also important to take into account the parents’
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opinion in deciding the measures for care or reprimand of the child or
the adolescent perpetrator of violence. A set of alternative measures
should be available for children and parents to choose between, with
view of each specific case. These alternative measures have to be
tailored to the child’s behaviour and the resources of the family, so as
to motivate them to participate actively.
First and foremost, Spain is faced with the need to promote
stronger social inclusion policies; thereafter, more intensive work
with the family and / or significant adults in the child’s life is required
in order to preserve and strengthen this bond. It is also crucial to
ensure sufficient financial resources for programs and services
working with families; this would cause a drop in the workload
of professionals and allow them better availability to attend their
cases with higher frequency and dedication.
Content (approaches, work methods, etc.)
Generally it is recommended to take into account that a family
is a live system, subject to changes or in a position to make them,
given determined life events (situations of violence; separations).
In Austria there is a need for therapeutic interventions to
address cases of disorder, stress and tensions within the family
system. It is necessary to empower the caregivers & relatives in
their competence of education and parenting.
Bulgaria has to focus on applying the systemic approach,
which regards the family as a system influenced externally by such
factors, as the environment, society, culture and other systems,
and internally, by the development of its own members and the
relationships between them. It is recommended to develop a
genogram (a family diagram) and an eco-map of the family. The
personnel of all institutions and services should undergo regular
training in using different techniques and methods of interviewing,
talking with parents and gathering information on the family system.
Spain is recommended to make an accurate diagnosis of the
situation of the child perpetrator of violence; the solution needs
to consider all the parties involved, including the family and the
reference figures.
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Detailed recommendations
for the implementation of the Standards
1. Work actively with the families of children with violent
behaviour.
1.1. The uncovering of behaviour patterns, the description of
the family role and interrelations within the family stand for one
part of problem recognition. Once detected, intervention planning
with professionals should be undertaken, including a clear objective
and follow-ups.
1.2. Incorporate methodologies to analyse parental capacities
and competences and undertake punctual interventions in weak
areas, such as parent role definition, habits needing development
or correction, training in social competences and other measures
for family education.
1.3. Give support in all areas of the daily routine and develop
strategies for better, independent handling of daily challenges, as a
part of the supportive process. This needs to be done by working
on causes and not only with a view of the facts or consequences.
1.4. Leave when behaviour changes become consolidated.
Report.
2. Ensure a connection with significant adults who would
provide stability.
2.1. Analyze the environment of the child in order to detect
the reference and attachment figure (extended family, school,
neighbourhood, local community...), among the adults meaningful
for him/her. Monitor the results of this analysis.
2.2. Once this person is detected, address him/her with a
proposal to participate, explaining their role, the importance of the
role to develop; once you have arrived at agreement, work out a
plan together with this person.
2.3. Give support to the significant adult during all the process.
2.4. Establish follow-ups and planning of terms, ensuring
possible contact after withdrawal.
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3. The support fits exactly the individual situation of the child
and his/her familial reference.
3.1. Incorporate the family in activities of groups of parents of
the community and / or the surroundings.
3.2. Participate in the social network and use of the social
resources existing locally (previous analyses, project results) that
give access to different rearing models.
3.3. Develop formulas (and document them) to ameliorate the
assistance of networks, settings and services avoiding, therefore,
usual absences and drop-outs.
3.4. Look for, promote, develop and coordinate participation
of other individuals, besides the proximity of the family, in the wellbeing and routines of the children.
3.5. All specific and individualized intervention plans must
specify the weaknesses of the family system, in order to seek
solutions for its problems.
4. The individual responsibility of each family member and
significant adult in the process is encouraged.
4.1. Analyze significant adults and family members in order to
reach the potentially participative ones.
4.2. Encourage them to participate and agree on the process
goals. Explain and, as much as possible, assist them in understanding
the actions involving maltreatment; make family members engage
as the protagonists of the solution.
4.3. Provide therapeutic intervention in the form of a family
therapy. Emphasis is laid on the identification of inadequate
relation patterns and the rearrangement of family roles with the
active involvement of all family members. The aim is to encourage
development and to strengthen communication competences and
the relations in the family system.
4.4. Clear the role models in the family, explaining the relation
in which the role request matches and best interacts with the role
model, to ensure better understanding of the behaviour of all family
members.
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6.2. Services and planning
Regulations
Create new specific services to support children perpetrators of
violence. The methodology of service provision should be devised
with view of the process of individual assessment and planning.
In further detail, this will result in the creation, continuation or
extension and specialisation of a wide complex of services in
response to the needs of children with behavioral deviations. The
services in the community should be prioritized, as well as the
possibility for suitable institutional care, including such services
as to be offered during and after any intervention for behavior
modification or correction, if undertaken. Provided the existence
of several services and planning approaches, which are highly
developed (in many cases and settings), that, which is worth a
regulatory and concreting effort, is a real economic compromise to
invest in them and enable their functioning.
Austria lacks adequate temporary placements for juvenile
perpetrators of violence, as well as assisted accommodations,
psychiatrists specializing in children and adolescents and preventive
community services. The strengthening of capacity in all of the
above sectors is recommended. Also, the education of psycho-social
professionals should be focused and extended to include work with
juvenile, aggressive perpetrators of violence.
In Bulgaria children’s cases are not given differentiated
evaluation and there is a shortage in the range of services aimed
at behavioral change in the community. Children perpetrators of
violence and their victims, as well as children with status offenses,
are being placed together in residential care services, such as sociopedagogical boarding schools (SPBS) and correctional boarding
schools (CBS). No special methodology or services are in place to
address specific delinquent acts. Recommendations are extended:
to develop community-based services for diagnosis of the child’s
behavioral problem and his/her needs, such as Diagnostic centers
for short-term stay, where a child would be supervised; to develop a
Work Plan for the child and refer him/her to a suitable service. The
diagnostic units should provide a report for the needs of the Court
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deciding the case of the child, for the social service taking over the
case thereafter, or eventually, following the child’s return to the
family. It is necessary to develop programs suitable for all service
types: community-based and institutional, which are devised to
change the specific behavior of the child in conflict with the law.
For Spain, it is first recommended that community programs
should be developed, since the community can serve as a regulatory
element and prevent social situations generating youth violence. It
is also recommended to establish a network of interdepartmental
programmes: social and family well-fare, education, health and
work placement. It is necessary for residential services to be closely
linked with the other support services for the young people and
their families in order to ensure a smooth transition and proper
monitoring, once the young person leaves the centre. Specialized
centres (residential centres bridging the residential centre with
autonomous life) need to handle the elements of transition in case
the young people cannot return to their families. Where the aim
is de-institutionalization, it is important for specialized centres to
employ professionals to work through the process of transition.
The professionals will monitor the transition process and will be the
person of reference for at least a year.
Processes
Each service should develop and maintain its own quality
standards, innovation factors, impact indicators and continuous
evaluation processes of procedures in order to validate its practice.
These actions should include the assessment of each and every
individual’s work, the procedures for applying corrective measures, and
preventive actions aimed to ensure the success of the professional’s
interventions. This follow-up can be made through processes of
external supervision, as well as “intervision” (e.g., Erpenbeck, 2001) –
a very effective and specific way of conducting “internal supervision”,
within and between the members of the services.
In Austria, evaluations should be made by all involved experts,
such as therapists, psychiatrists, psychologists, social educators and
social pedagogues.
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In Bulgaria, the services should be prioritized based on the
needs analysis; first use should be made of those services, which
provide support in a family environment and prevention of violence.
Every intervention should be planned based on the same needs
analysis.
In Spain, the concept of support should be based on an
extensive evaluation of the biological, psychological and social
status of the case. The manual “Good Practices Guide for Centres of
the Protection System for Childhood and Adolescence” should be
thoroughly implemented and used.
Content (approaches, work methods, etc.)
Early intervention is critical. Therefore all professionals who have
been involved in the care for the child in one way or another should
be capable of perceiving the indicators of a possible behavioural
problem. The aim would be to undertake prevention and treatment
as soon as possible – through schools of parents, skills building
workshops, participation in network and community resources, etc.
It is important to be able to guide, provide educational guidelines
and action alternatives to parents and alternative guardians
(grandparents, uncles) when the solutions that have been tried
have not been successful. Biographical work has to be done with
the children perpetrators of violence, so they can understand
the pattern of their own behaviour. One important tool thereby
is trauma-pedagogic orientation . In very critical extreme cases it
might be necessary to separate the child/adolescent perpetrator
from the group. This child/adolescent needs temporary single care
(case work).
Therefore, the main approach and method should be the
individual work on a case – assessment of the needs, which
includes analysis of the environment, the strengths and weaknesses
and possibilities for development, planning, realizing the plan,
monitoring the realization, assessment of the achievements
and development of a new plan. The impact of the service and
interventions in each phase of the process should be evaluated.
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Detailed recommendations
for the implementation of the Standards
5. Plan help/support for every child.
5.1. Name a leader in charge of the process, in order to centralize
the help and support process. This leader will make decisions, have
responsibilities, and coordinate the support and development of
the care activities towards the child.
5.2. According to an initial analysis, define competences to
develop, related to the following areas: social skills, education
in values, conflict resolution, empathy and assertiveness and
individual capacities. Clearly write the competences in the action
plan according to the developmental state of the youngster. Convey
short, mid- and long-term aims and procedures among all agents.
The analysis should consider the strengths and not only weaknesses
or problems of the child.
5.3. Disseminate the appropriate individual working plan and
implicate all intervening agents. This planning must be integrated in
the case management plan.
5.4. Consolidate results, establishing indicators in order to
provide an effective follow-up for a period of time.
6. The planning is flexible and modifiable to accommodate the
current problems and the development of the support process.
6.1. Establish and specify the continuous evaluation of the
work plan and the results, in order to introduce modifications in it
and/or in the non-consolidated areas. These should be considered
as necessary preliminary steps in order to achieve the objectives.
6.2. Pay attention to new elements that could conveniently be
integrated to the process. Always be aware of the importance of the
support process and of the correct distribution of resources made
in its development.
6.3. The planning and development of the supporting process
has to be communicated regularly to all involved professionals
(teachers, therapists, care givers, psychiatrists), as well as to the
family and the child.
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6.4. Case review, evaluation of the psychological and social
status quo of each child/adolescent has to be done regularly, using
questionnaires.
6.5. The plan of support has to be regularly modified and
communicated through all professions and with all concerned
professionals.
7. Develop services for prevention of the repeated acts of
violence including specific activities to increase the level of social
competence and aid the child’s cognitive development.
7.1. Revise existing programs and procedures in other services
for prevention and restoration. Extend their use and analyze their
impact.
7.2. Clearly differentiate short-term and long-term tasks,
interventions, support and prevention processes. Include these
time frames in every planned action.
7.3. Assess the impact in each phase of the support process,
with qualitative and quantitative indicators in particular, through
general reports regarding standard case documentation.
7.4. Implement a structure for daily routine.
8. The process of support is subject to continuous control and
evaluation by all stakeholders (client, family, professionals)
8.1. Control and monitoring process. The protection of the
rights of the child should be ensured and controlled by specialized
state and public bodies.
8.2. All regulations, requirements and approaches of
the different state institutions should be synchronized and
recommendations of the body specialized in child protection should
be compulsory for all of them.
8.3. Terms and regulations used by different institutions
should be synchronized in order to avoid the philosophy of
punishment and amendments should be guided by the best interest
of the child. In this regard, different definitions and diversity of
interpretation lead to mixing corrective and supportive views and
measures.
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8.4. Define clearly educative measures towards children in
conflict with the law, specifically for those who are perpetrators of
repeated violence.
8.5. Develop and adapt suitable approaches to measure the
progress in case work, which should be adequate to the possible
progress, to the efforts and the financial resources, necessary for
every specific case.
6.3. Participation
Regulations
The involvement of children and young people has to be regulated
by law. In accordance with Article 12 of the Convention on the Rights
of the Child, the inclusion, involvement and participation of the child
and adolescent shall be regulated by law and regulations (rules,
methodologies), when solving all the problems regarding their future,
providing health, educational and social services, and other. The child
should be included in the process of decision- making, and not merely
informed about them. Even though all three countries have ratified
the Convention on the Rights of the Child, the actual development
of its principles regarding participation is pending to varying degrees
and aspects for each country. Irrespective of legal recognition and the
existence on paper of statutory provisions about children’s manner of
participation, the appropriate spaces and viable channels for thorough
implementation are missing; actions, if taken at all, are of rather
improvised form, without a strong structure for action development.
In Austria the participation of parents, relevant adults and
children aged above 10 is clearly regulated by the provisions of the
Children and Youth Welfare Act. Where a child or an adolescent has
their welfare at risk, calling for an intervention or placement, the
written consent of the parents or responsible relatives is invariably
required. If no written consent is provided, the local judge is
competent to rule on the intervention for the endangered child or
adolescent, in lieu of such consent. All relevant adults and the child (if
aged above 10) are entitled to be given a hearing in the course of the
proceedings. The regulation for this group of standards is satisfactory.
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In Bulgaria, children in conflict with the law are usually treated
as offenders and are imposed with punishments. This is why they
are not considered entitled to participate in the planning and
decision-making process concerning their future. Regardless of the
official recognition for the right of the child to participation, these
children have no possibility or channels of expressing and conveying
their views. The lack of mentors in residential services, to act as a
link between the child and the multidisciplinary team dealing with
the case, as well as the absence of a requirement for the SPBS and
CBS to draft individual plans and implement them jointly with the
children, the non-existence of children’s councils or other bodies
to voice the opinion of children in residential care result in the
impairment of the right of the child to be heard. The introduction
of a mentorship system is recommended, whereby the State should
provide a lawyer for the lawsuits involving children in conflict with
the law. The involvement of judges and prosecutors should be
made conditional on their special training in child hearings. The
participation of the children in the drafting of their individual plans
should be made compulsory. The setting-up of children’s councils
and other bodies allowing child participation should be encouraged.
In Spain, this issue falls within the scope of a set of articles
and provisions in the 2010 Catalan Law of Rights and Opportunities
of Childhood and Adolescence. Elaboration and specific rendering
is given to issues like: the right to be heard (Article 7), to
exercise rights on their own (Art. 17), the national and territorial
participation councils of children (Art. 27), the general right to
participate (Art. 34) irrespective of certain limitations or barriers
(Art. 42 & 50), or to decide in pregnancy conditions (Art. 47). A
chapter refers specifically to their role as full-fledged citizens (Art.
53). Other provisions further specify the conditions to be ensured
or limited for the appropriate exercise of their right to participate
(Chapters VII-X). Finally, Article 134 deals with the exercise of this
right while in custody and in residential centres. Notwithstanding
the considerable legal development on the participation of the
underage persons, children’s real and effective participation has
yet to be consolidated and carried further forward.
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Processes
Considering the developmental status of youngsters,
characterized by palpable immaturity (childhood) or changes in
mood and judgment (adolescence), democratic participation and
functioning are to be foreseen and implemented in residential care
and educational settings, regarding all decisions affecting their lives.
Intensive and considerable work has to be done, in the field of the
ways in which participation is displayed and consolidated, in general
and within residential centres. One possibility of participation for
the children and adolescents is to bring them into the process of
development of goals together with the tutors, mentors and / or
reference figures. The child’s opinions, points of view and broad
preferences and previewed decisions regarding their life might and
shall be strongly taken into account in all steps of establishing and
implementing the working goals. These steps are:
•	Exploration and definition of the individual target for the
children and adolescents
•	Achievement of goals, for instance, in individualized
educational projects, periodical tutorship, therapy, etc.
•	The child must participate as well during the implementation
and assessment of the changes and results.
•	Basically, the process has to be flexible in dimensions of
time and content. Unexpected and urgent situations always
have to be minded carefully and thoroughly.
Also, children must participate in a structured way and by
previewed means in the functioning of the settings. It is fundamental
to consider the mentor(s)/tutor(s) and all the educational staff as
the child’s companions and accompanying people in the process.
Specific direct work has to be done to maintain this role. The child
participates as the central figure and the protagonist of his or her
own process.
Content (approaches, work methods, etc.)
The main methodological approach should follow the levels of
inclusion of the young person: informing, consulting, cooperating,
and initiation in the decision making process.
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In order to do all this, the professionals, who work on a case,
should be prepared for specific methods and techniques to promote
this participation – e.g. visualization, support for opinion making,
building skills for decision making, projective techniques and team
work: identifying a topic, actions, assessment of developed actions.
Focused family work requires participation of the youngsters in
order to optimize the understanding of the process; strengthen selfconfidence and self-responsibility, and discover and learn to use the
resources.
Detailed recommendations
for the implementation of the Standards
9. Include families in the process of planning and the provision
of prevention and residential-type services.
9.1. Make a case Plan with the family. Their participation
should start at an early phase of the planning, by asking them about
the processes including their child (future decisions, therapeutic
measures, schooling), and their opinions regarding the overall
process. Having their feedback enriches further work, as well
as giving them positive feedback. It is important to include all
members, especially both parents, as much as possible.
9.2. The case Plan for the family shall be developed both
at the level of prevention and in residential care. The process
comprises three key moments: firstly, an initial interview, in order
to detect strengths and weaknesses; secondly, a therapeutic
intervention including all family members; and finally, evaluation.
The role of the professionals is to support the family throughout
the process. In the case of residential care, special attention has
to be driven to retaining the family’s involvement throughout the
whole process.
10. Include children in the process of planning and
implementation.
10.1. Pay attention to the child’s opinion on every planned
action and intervention.
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10.2. Convey planned objectives and aims to the child, as well
as their relevant timeframes; in diverse areas such as individual
education, periodical tutorship or continued mentoring, daily
activities and other standard dynamics related to the settings.
10.3. Include the child in the periodical revision of the case
plan. This raises the effectiveness of the case work.
11. The support is guided by the rights, needs, interests,
talents, abilities and resources of the child.
11.1. Gather and make explicit the rights, needs, interests,
talents, abilities and resources of the child in a case plan, taking
into account the evaluation synthesis of the case.
11.2. All the actions should be agreed with the family and the
professional teams attending the case.
11.3. Empower the child by managing a broad, holistic concept
of education, including attitudes, skills, alternative strategies, etc.
The participation of the child is crucial for his/her development.
11.4. Clarify the real-life situation of the child and the family
and prioritize the urgent interventions. Gradually offer the possible
resolutions for all the problems thus decreasing the tension both
for the child and for his/her family.
11.5. Education should be used as a high factor of resilience
and also as a mighty tool for creating different and new future
perspectives including education in music, dance, theatre, sports.
12. The participation of the children and the adolescents is
broadened, promoted and supported.
12.1. Develop policies in the field of child and youth
participation at different levels: local, regional, national, as well as
the level of organization.
12.2. Establish and encourage different public forms of
participation: youth councils, assemblies and other ways in which
planning and decisions reflect children’s right to participate.
Children propose what they would like to do; give ideas for activities
and define the goals to reach.
12.3. Propose and develop new forms and ways of participation.
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A proper evaluation of different forms of participation has to be
carried out.
6.4. Residential settings
Regulations
In general, residential care should be the last option for service
provision.
In Austria, it is necessary to develop specialized programs
for violence perpetrators aged 10-18, within youth welfare and
residential services.
In Bulgaria, it is necessary to develop a completely new
model of residential service for children and youth perpetrators of
violence. Currently, the services provided for this group are mainly
educational and there is no work done on changing their behavior.
The country is in a process of introducing a social-service model
for children having family problems. The development of specific
services for children in conflict with the law is forthcoming. It is
recommended that models of residential care services of the open,
semi-open and closed type are developed, whereupon children
should be referred to different services according to their needs.
However, residential educational service should be used as the
last resort. Residential educational services of closed type should
be reserved only for children presenting danger to themselves
or to others and placements should be the shortest suitable
for the specific case. Review must be made of the opportunity
for children’s movement from closed to semi-open and open
residential educational services or to other non-residential services
in the community, when there is a clear progressive change in their
behavior. Such services could be foster care, assisted independent
living, daycare centres, etc. Suitable educative services for children
in conflict with the law or perpetrators of repeated violence must
be ensured, such as professional training, anticipated by literacy
courses and job counseling.
Spain is recommended to set placement time-limits and
follow them carefully, with the aim to reduce them as much as
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possible. Also, provision should be made of the specific demands
to be addressed by an integral centre, with view to all the areas
of the person (bio-psycho-social). With regard to ensuring the
child’s right to maintain contact with his/her family, adequate
community-based resources and services near their family
environment have to be provided. For the cases when this is
not possible, enough resources should be available to allow for
the family’s and/or professionals’ mobility. It is important that
the government regularly updates the map of resources and
services.
Processes
For all three countries, before addressing the cases establish
clear parameters (i.e., training, behaviours, and limitations) and
guidelines for work (e.g., list of previous aims). The residential
services should have clear goals: achieve a change in behavior
and return to the community; attain a degree of highly developed
and operational residential facilities, a team of professionals, a
clear deadline of use, detailed work methods, expected results
and periodical evaluation processes. Establish and clearly set the
transitional process of exit and reintegration to normal environment
and networks, with precise and correct information for the child
and the family, taking their opinions into account. All the familial
system is implied in the resolution of the child’s problem; therefore,
educational measures to be taken should address all the family in
a multidisciplinary way.
Content (approaches, work methods, etc.)
The main methods of work in residential settings shall be
targeting a change in behavior, including individual and group
work, daily routine, rules, activities of interest, education and
occupational counseling. Essentially, and in relation to the results
of the research, residential services should be able to offer security,
including the environment, rules, professionals and relationships.
Residential services have to provide and facilitate children’s and
adolescents’ participation.
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Detailed recommendations
for the implementation of the Standards
13. Residential settings provide possibilities for change in the
behaviour of the children.
13.1. The Social competence model should be used in the
residential settings. It gives the opportunities to develop social skills
and positive change of behaviour. It has to be used after assessing
the level of competence of the child. In addition, it is necessary to
have a special system for inclusion of the family in the process.
13.2. The residential services should offer a good structure –
daily rhythm and rules, in order to ensure stability and predictability.
13.3. The residential services shall offer an opportunity for
developing connections and relationships with significant adults –
mentors, educators, teachers, who give them attention, respect,
understanding, support and assistance.
13.4. The residential services shall provide opportunities
for development of personal interests – out-of-school activities,
leisure activities, development of the professional skills and career
development.
13.5. The methods used in residential settings must be
appropriate to the specific case of the child, including trauma
pedagogy, art therapy, etc.
13.6. The achievement of behavioural changes shall be a result
of the work of multidisciplinary teams (psychiatrists, psychologists,
pedagogues, educators), who can offer different points of view
regarding the management of violence.
13.7. Training and education must be integral, aiming at value
development, emotional intelligence and self-knowledge; that is,
with a holistic view and person-centered. Methodology must as
well be flexible and constantly evolving, regulating itself in line with
effective new findings.
13.8. The process of behavioural change must be assumed by
the protagonist, and he/she should feel responsible for it. Therefore,
the staff shall at all times listen, motivate and be aware of his/her
interests. Rules and consequences must be clear to the child.
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13.9. In order to provoke or induce behavioural changes,
different programs and methodologies can be used. The overall
perspective shall be to offer a different view and new possibilities.
13.10. Establish a clear regulatory frame, with short-term
consequences. This must be transmitted to the child and detailed in
form and application.
14. Residential settings provide opportunities to work with
the family, guaranteeing the development of positive behaviour
models both for the child and his/her family at the same time.
14.1. In the cases where the child is separated from the nuclear
family and is housed in a residential centre, the family intervention
shall consider, at all times and from the beginning, both possibility
of reunion or of withdrawal from the family unit and therefore work
for the child’s autonomy in any case.
14.2. Biographical work with the child and youngster in
residential care is a main issue. This work is clearly regulated and
the targets, as well as the results, are communicated to all involved
persons.
14.3. The continuous communication and information of the
whole development process with the parents, nuclear family and
significant others are fundamental.
14.4. At the moment of entering the service it is necessary to
discuss with the family the rules for the child’s stay and other issues,
such as the daily rhythm.
14.5. In the period of residential stay parents remain responsible
for the educational, health and social needs of the child, while being
supported to develop their parenting skills in order to successfully
respond to these needs.
14.6. Children pay visits to their families according to the
arrangements made and taking into consideration the work plan
settled with them. These visits are prearranged in terms of duration
and they also follow a model of communication and established
rules. The families are supported to develop skills, to plan and
develop a daily rhythm, to establish rules and communicate with
the children, which would provide a security environment similar to
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the one provided in the residential service.
14.7. All the elements of the plan for work and its realization
are communicated to the family and the child. This is particularly
important with regard to community integration – continuing
education, professional development, a place to live, communicating
with institutions and authorities;
14.8. A multidisciplinary therapeutic team shall be constituted
(psychologists, educators, mentors), to work with the family in
order to do intervention work directly and conjointly with the child
and his/her family, within the residential centre.
14.9. Specific spaces must be given for therapeutic and training
work with the family. All dimensions of the family system must be
considered (capacities, competences and shortcomings).
15. Residential settings deliver psychological support and
support for integration.
15.1. To achieve the target of reintegration of the child into the
nuclear family, the active participation of the youngsters and the
children and relevant adults in all steps of the supporting processes
is essential.
15.2. Psychological support in the form of all kinds of
psychotherapy, diagnostics in psychiatric cases, early diagnoses and
psychological and psychiatric treatment has to be standardized.
15.3. Offer specialized service of individual and family therapy,
with diverse and integral orientations, as well as constant and
programmed follow-up. Specialization shall contemplate all the
dimensions of the person that lead to a better self-knowledge and to
overcoming violent and aggressive impulses. In order to empower
the child, the professionals shall have training and knowledge in
social skills, negotiation, relaxation, etc.
15.4. The multidisciplinary team shall support the integration
process by embedding the child in different local services and
meaningful educational sources.
15.5. The multidisciplinary team shall plan, preview, accompany
and follow-up intensively the reintegration and transition process
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of the child; whether to family or to a different accommodation,
or upon reaching of age. Psychological support must be given
throughout the process, and even be warranted in the postresidential phase.
16. The process of support is based on an intensive and
trustful relationship between the child and the professional.
The basic tool for a successful decrease of violent behaviour in
residential care is the development of a relationship between the
child/youngster and the professional.
16.1. Clearly design and follow up the relation between the
child and the principal reference figure (“tutor”, “mentor”) within
the residential centre, in terms of functions, roles, limits and scope.
16.2. Outline in detail the functions of this professional:
mentoring, case follow-up, design of objectives, etc.; always
assigning the tutor the central role in the process for the child –
though there must be supportive figures in the moments of absence.
16.3. The attachment between professional and child shall
continue even after the child’s departure from the centre (at least
one year); this will indicate success or failure in the child’s process.
6.5. Professionals
Regulations
It is necessary to train multidisciplinary staff and establish
teams to work with different kinds of subjects and in different
areas. This can only be enough and adequately managed with the
proper specialization and continuous training. Taking this into
consideration, it is necessary to update the regulations. Apart
from social workers, social educators and/or pedagogues as basic
personnel, psychologists, teachers for adapted educational units
and specialized office professionals for specific workshops are
clearly required. It is possible to integrate these professionals as
regular contracted staff, or as external but with a daily or continuous
function. Part of the decisions depend on whether the educational
units and workshops are structurally integrated within the centers
152

IN THE
HIGHLIGHT
or in rooms specifically designed for this purpose, if the kids receive
regular and complementary education and training. Regarding the
issue of specialization and continuous training, legislation should
regulate them in its own body, giving clear guidelines, contents,
limitations and budget considerations in order to make them
possible in the diverse settings.
In Austria children and adolescents have a broad “portfolio” of
services for their welfare. The budget for child and youth welfare
includes all costs arising during placement. The portfolio of services
includes psychotherapy, physical therapy, speech therapy, hippo
therapy, house schooling, music education, sports, trainings,
holidays, school costs, and costs for school activities, camps and
shiatsu. The recommendation insists on maintaining the high profile
of the services provided.
Bulgaria experiences a need for developing specific competence
profiles of the professionals working with this group of children.
Besides, it is good to standardize the process, to have professional
standards for working with children, victims and perpetrators of
violence. This can be done through a legislative act.
Spain finds it necessary to allocate budget funding for
professionals within a range of special profiles and competencies, in
order to develop service- specific programs according to the collective
target of attention. The Law 17/2007 of 11 October contains provisions
on the social services in Catalonia. This is specified in a catalogue
containing 138 features of services –economic and technological.
Processes
The preparation of professionals, spanning not merely their
educational background, but also ongoing education and training
with specific approaches and methods, supervision and intervision,
is considered to be a process of critical importance. To accomplish
such preparation, a research of sources shall be included in the
planning. The sources comprise specialization courses in structured
settings (e.g., universities, professional colleges associations) as
well as a “professional bag” or table which must be detailed and
continuously updated.
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In Austria, there is a predetermined amount of advanced
training per year to be undergone by all professionals working in
residential care. Permission to work with children and young people
is extended only to professionals having specific education together
with the required regular course of annual advanced training. Annual
control over the process is assigned to the local authority. Advanced
trainings need to address the work specific to the residential
care settings. This constitutes an element of declared quality
management. There is also a regulation on employees ensuring
that advanced training can be delivered to them on the job in the
working time. Regular supervision and intervision procedures are
set forth in the Child and Youth Welfare Act, with the requirement
of maintaining written record. Annual control over these records is
assigned to the local authority. All professionals working with the
children and adolescents should have knowledge about the main
therapeutic process, which ensures that the process is supported
by all involved professionals. This allows for smooth, continuous
and successful work towards the main goal set for every specific child
and adolescent. To fulfill this aim, specific time shall be reserved for
these training assignments. Apart from this, the center should also
ensure the accomplishment of additional tasks, such as reporting,
consultancy, supervision, evaluation, etc. The allocated time has
to be subtracted from the time of direct attention work, resulting
in demand for additional staff. Planning this task as a standardized
process will improve its management and fulfillment potential.
In Bulgaria, there are no education programs tailored to
prepare professionals for their work with children perpetrators of
violence. The topic is only generally covered by psychology curricula,
but the curriculum for social workers and educationalists makes no
mention of it. Professionals working with children perpetrators of
violence rely on trainings offered mainly by NGOs. No distinction
is made between violence and repeated violence and the terms
have no practical meaning in educational terminology. The main
recommendations in this field are addressed to the system of
higher education: to increase the number of hours for lectures
and exercises on the recognition and prevention of violence in
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the academic curricula for educational specialists, social workers
and psychologists. It is important to develop specific modules for
working with perpetrators of repeated violence. It is recommended
that the personnel of every social (or other) service provided
to children perpetrators of violence should undergo basic and
advanced training courses specialized on violence prevention. Such
special qualifications should be a requirement for appointments to
social service units where the specialists get in contact with children
victims or perpetrators of violence.
In Spain, the residential centres from Catalonia have widely
integrated personnel to do different tasks. But this is not enough and
each centre commits part of its budget to fulfil these necessities. It
is necessary, therefore, to regulate by law the involvement of these
basic professionals: psychologists to do therapy, pedagogues to
take care of special needs regarding education, staff in charge of
developing sports and health education. It is important to take into
consideration the different professional profiles in order to ensure
the most efficient planning of work.
Content (approaches, work methods, etc.)
Learn and know how to listen. Professionals should be capable
of detecting explicitly or implicitly the demand that parents or
teachers can have in order to address the situation, avoiding
interventions when the facts or situations are already too severe
and often more complex. Skills and knowledge of the different
professional groups should be developed for: working on cases and
with the family; assessment and planning together with the child;
changing models; individual approaches for behavioral change; and
for the work in multidisciplinary teams itself. The main approaches
and methods of training have to be therefore training in the process
of working, supervision and other dynamic inter-professional
processes. The key asset of professionals is relationship. The
importance of relationship in work with children and adolescents
has to be transmitted. The basic of social, therapeutic and pedagogic
work is to get into a stable and trustful relation with the client. It is
necessary to allow more time to develop, design and think about
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the activities to do, and to make evaluation. The exact times of
these tasks should be specified in the working hours. By schedule,
half of the time should be devoted to planning and evaluation of
the activities.
Detailed recommendations
for the implementation of the Standards
17. The professionals who work with children perpetrators of
violence are trained in accordance with the main functions they
fulfill.
17.1. Universities and main training programs shall broadly
include in their curricula subjects which specifically address violence
treatment, teaching techniques and specific methodologies for
behavioural change.
17.2. The authorities responsible for the management and the
monitoring of social services’ provision (such as the municipal councils,
the education inspectorates etc.) should be familiar with the educational
needs of professionals working with children and adolescents and offer
them the appropriate training programs and resources.
17.3. The fulfilment of this requirement should be assessed
and updated periodically in order to give and receive feedback to
and with institutions.
18. The professionals are trained additionally in using specific
methods and techniques for support and behaviour change.
18.1. Continuous training and “recycling” of professionals
shall be systematized through specialization courses which allow
addressing the specific cases of young perpetrators of violence.
18.2. To facilitate training and recycling, some methods to
reach it must be developed by the managers – for example, through
an annual training plan; database of specialized experts in the field
that may be reachable periodically; etc.
18.3. The fulfillment of this requirement should be assessed
and updated periodically in order to exchange feedback with service
providers and inform planning.
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18.4. Professionals shall participate in the organization and
structure of the projects, so as to allow them to put into practice
and experience what they learn. In turn, they will contribute by
training other professionals initiating their practice.
19. The necessary support is provided through independence,
supervision and assessment of professionals’ interventions, in
order to prevent professional burnout.
19.1. Centres should be flexible, in order to let professionals
adjust some of their functions where interventions turn out
insufficiently effective. Such adjustments will be shared with the
work teams and conveyed to the directions. The aim is to involve
everybody in the development of criteria and empower the
professionals.
19.2. Give (more) curricular recognition to training and codify it
for promotion considerations. Establish internal quantitative means
of considering them.
19.3. Perform internal and external assessment: intervision
and supervision. Intervision shall employ techniques based on
theoretical references, based on the study of principles and
applications of peer assistance and inter-colleague regulations
(e.g., Erpenbeck, 2001). The model and frequency of supervision
is decided by service management, whereby its conclusions should
be duly reported. Annual information meetings or activity reporting
sessions need to account for the benefits and results of supervision
as well.
19.4. Create nice and constructive team atmosphere, applying
the principles and knowledge acquired through relevant training.
In general and in working environment sessions, claim the right of
everyone to be listened to.
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Nature of the Quality Management System in
residential care services
Continuation from the previous issue
Dashenka Kraleva
In Germany, for example, the Quality Assurance and Quality
Management System implies mandatory certification in accordance
to a certain quality standard. This is stipulated in the Law for Children
and Youth Help and is an imperative condition for the functioning
and financing of any social service.
As an example, a System for assurance and management of the
quality of social services shall include mandatory standardization
and implementation of the following activities:
• Team meetings
• Supervision
• Organization of tasks distribution
• Documentation
Quality assurance for residential type services in Germany
complies with standard DIN EN ISO 9002. Certification under this
standard is mandatory for each service provider.
We will give you a concrete example for realization and
description of the above-mentioned activities in practice.
EXAMPLE:
The main tools for quality development and quality assurance
in a German residential service are as follows:
• Team meetings
On a day in the beginning of the week, for not less than four
hours, a detailed team meeting is conducted to discuss issues and
target team goals for the week, for comparing and supplementing
information and scheduling tasks. Periodically, specific cases of
children are examined and strategies are adopted for educational
and social work. In addition to this detailed meeting, midday brief
discussion of the operational work is organized. Management of
the service also offers advices and performs practical consultancy.
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• Supervision
For more in-depth understanding of their own work and to
develop the team, management team shall be supervised once per
month.
• Quality Expert
In order to continuously improve operations and work with
clients, relationships with institutions and the quality of the results,
a Quality Expert may be appointed part-time who shall follow-up the
cycle of quality management and manage this process. In parallel,
this Expert shall be responsible for participation in individual and
group staff training.
• External and internal training
Training plans are developed and four times a year internal
training events are organized. Furthermore, the staff gets involved
in external training.
• Documentation
For documentation of the work on the case study, and in
particular of child‘s information , monitoring results, care plan and
evaluation of results shall be used electronic documentation (eg
EVAS offers such one), accounting system and other specialized
software shall.
• Development of quality
The Law provides imperative requirement for development
of quality in the social field , focusing on its relevance for direct
social work , but it must be specified in terms of educational ,
scientific and managerial work directly in practice, to be described
, periodically monitored and adjusted , depending on the needs, in
order to improve it. What is meant is the development of a strategy
by using methods of analysis that provides quality management of
processes and results-oriented quality.
It can certainly be pinpointed that quality development can not
be „ordered from above“ , it must be made from below , together
with those who work directly in practice, i.e. all employees and
stakeholders of the organization. It is very important for the process
to run transparent, and all workers to get involved in the service.
It is necessary to include aspects such as „good professional job“
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or „good services“ within the meaning of work, customer-oriented
, which means customers‘ feedback to be studied and taken into
account as well as their satisfaction with the services.
• Goals related to quality development
–	Description of current quality
–	Further development of quality
–	Start the process of development and compliance with quality
–	Definition and description of the final processes
–	Evaluation of the process / audit
–	Development of models
–	Description of grounds
–	Following´-up of legal requirements (compliance)
–	General concept of the social service that is based on models
–	Dealing with errors / complaints procedures
–	Process of gradual improvement / master graduating
–	Definition / clarification of interface
–	Reduction of critical points / moments
–	Settlement of communication / collaboration
–	Qualification to M.Sc. (continuing education / training /
supervisions / education)
–	Manual
–	Ensuring efficiency / efficacy (compliance due to conviction,
not because of control)
Then, step by step it should be implemented in practice.
We would like to present to your attention EVAS – Quality
Management System for quality of residential care services.
EVAS is a system for keeping records, organizing of information at
different levels: services, region, country; case management system
(it provides information on changes and planning of interventions;
system for demonstrating effectiveness / efficacy and system for
quality assessing. It was developed by the Institute for Work with
Children and Young People, Mainz, Germany, authored by Prof.
Michael Maskener, Prof. Erkhard Knapp and Timo Herrmann.
What are the objectives that EVAS achieves:
•	Systematic description of the client (psychosocial and risk
factors);
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•	Quality analysis: it includes psycho- therapeutic models and
working methods (Quality of the process); Demonstration
of the effect of aid (Quality of the result); Presentation of
the necessary conditions (Quality of the structure);
•	Quality development: demonstrating the strengths of the
work (Quality of structure , process and results);
–	Instrument for monitoring and implementation of daily
work;
–	Connecting experience and methods (through EVAS Manual).
–	Training and consulting.
The first objective of EVAS - systematic description of the
client - is achieved by completing EVAS Forms
The first one (green ) should be completed when placing
customer in the service; Second , so called intermediate (yellow)
should be completed periodically (maximum every 6 months) , and
the last Final form (red ) should be completed at the end of the
service. Each child has a separate form. The form is divided into
separate fields where information is selected from a number of
possible options to which a particular code corresponds. The form
must be completed by a trained person - educator, social worker
or psychologist - on paper or on-line (in the later version).This
digitized information is sent to the Institute in Mainz, by uploading
it to a specific internet site. Information security is ensured as each
child has a special unique code consisting of the region code, the
code of the service and its unique number. The Institute carries
out data processing and generates diagrams, tables and charts
that clearly can answer questions like: do indicators monitored
and planned in the Care plan improve or worsen, whether and to
what extent planned activities are materialized, how many similar
cases exist, what is the relationship between interventions, etc.
For example, it can be traced whether and how much the child
has developed its ability to communicate with peers; how have
developed its relationships with its parents; have its school
achievements improved and how, etc. Thus for example it is
established that the Management potential of a case is between 6
and 12 months of the service use.
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The most important fields for gathering information are as
follows:
•	Background and Health Information (to be completed by a
specialist and on the basis of impressions from conversations
with parents during acceptance of the child);
•	Citizenship;
•	Types of services that have been used until this moment by
the child and family;
•	Analysis of the services used;
•	Resources (protective factors) - completed after observation
and discussion by the team;
•	Documentation in everyday life; protocols of case discussion;
•	Conceptions and progress reports;
•	Recurring themes: deviations (compared to the norm for
the country);
•	Objectives / hypotheses;
•	Tasks (derived from the objectives);
Completion of a form takes 45-60 minutes, control on the fillin - no more than five minutes, but the preparation: monitoring and
data collection is the task of a large group of people associated with
the case of the child.
Next to EVAS forms has been developed also EVAS Manual to
fill-in EVAS - forms . It provides not only main specification of the
key concepts but also instructions on how to formulate targets for
example, why, and what potential errors might be considered when
completing these particular fields.
For example, to fill in the fields N 36 and 37, the Manual
provides the following guidelines:
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36, 37

General Instructions : Objectives in the Plan for support
For successful pedagogical interventions, it is essential to formulate
objectives guided by the individual case. Their usefulness is
represented by the following:
Achievement of clarity (for all involved )
Insurance of effectiveness ( = degree of objectives achievement )
Increase of efficiency (= cost –benefit ratio, relationship between
invested funds and objectives achievement ) and
Allowing for (self-) evaluation and quality development.
Criteria for correct formulation of the objective / s :
The aim describes a desired outcome in the future.
Objectives description is focused on improvement, prevention of
deterioration or stabilization of current condition.
Objective has been formulated positively.
Formulation clearly indicates to whom or to what objective is
targeted as well to whom or to what improvement refers.
Target group: If it is aimed at people ...
Indicates what is the purpose , what change should be induced in
the target group (instead of describing action or process) ;
This change can be imagined in details.
The deadline for achieving the objective shall be stated specifically,
or at least should be defined and limited in time (to be placed in a
time frame).
Objectives achieving is challenging. It is not something that can
occur without planned action.
(see “Beywl & Schepp-Winter ( 1999). Finding purpose and
clarification of objective. In : Federal Ministry of Family Affairs,
Senior Citizens, Women and Youth ( eds. ), QS 21 “ ) .

EVAS Manual is a source not only of knowledge but also focus
on details that seem likely to be missed, or are not noticeable.
Using EVAS, information on different levels may be obtained
at any time: about client, structure, service, action, efficacy and
efficiency. By comparing the information for work of individual
similar services, good with best practices can be compared as
well bad to the worst ones. Data generated by EVAS can be used
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for reporting and obtaining licenses for quality management, and
optimizing performance and improving customers’ life, i.e. to
provide a quality and effective help.
EVAS on- line version is even more preferred because of its low
cost , it is only introductory training needed to work with it, and it
is easily managed. Its first big advantage is that data is processed
immediately - Evaluation of case, Benchmarking); The second
advantage is that evidences can be obtained promptly, and planning
is largely facilitated by the direct receipt of the results evaluation of
the previous plan. (www.ikj-online.de).
Why to use such Systems for quality assurance and quality
development in social services?
In order for the team to be professional and to have detailed
case information, organized in a structured and uniform manner;
process of work to be manageable and predictable to prevent risks
of mistakes and omissions of important activities; in order to make
analyzes and forecasts; to plan training and to demonstrate quality
of service. To enable customers also to see and participate in the
evaluation process; to allow case information to be communicated
in a better way to other professionals; To be able to finally answer
the question What is quality? Namely: The quality of work in the
social service shall be a set of activities and events leading up the
customer to safe, peaceful and desired life.
FICE - Bulgaria is entitled to use the Quality Management System
of EVAS for Bulgaria. Together with the Institute for Help for Children
and Youth in Mainz, The Higher Catholic School in Mainz, Faculty of
Education and the University of Sofia „Kliment Ohridski“ and other
foreign partners, through funding under the Leonardo Program,
“Training and transfer of competences of Social Informatics on the
base of EVAS in professional education of pedagogical employees
working in youth and child care services“, Bulgarian version of the
EVAS was established. Soon, a pilot project will be probated in practice.
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Children’s behavior
Why are attachments so important for children’s
development?
Zvezditsa Peneva-Kovacheva
Children’s social and emotional development depends mainly
on whether the adults understand the significance of the attitude
of the caregiver towards the child.
The current article is going to present a part of the concept of
the importance of the emotional connection between the child and
the caregiver. The stability of this relationships helps the formation
of role models, attitudes towards other people in the future
development, exerts influence on the studying capacity, at school
as well as on their own experience. This type of behavior can be
understood only if the professionals in the care system understand
the reactions of the child when it is separated from the adult and
if we know the way in which the child copes with this loss through
different coping strategies.
The theory of attachment in children’s development by the
English psychiatrist John Bowlby is fundamental for the understanding
of children’s behavior. Studying the reactions of sadness in children
and babies, who have been left by their parents during the Second
World War, he asks the following question: Why are human beings so
attached to their children (babies) long after their birth?”
Attachment behavior is the tendency of the child to demand
protection, food and attention from its caregiver. If the caregiver
leaves it, the child will die. This is why children tend to avoid physical
separation and to react with attachment behavior.
The attachment system is activated when separation or fear of
separation occurs. Avoiding physical separation is the possibility for
survival. The child avoids separation by clinging, crying, demanding
attention from the caregiver; it becomes depressive and sad;
protests each time the caregiver leaves it.
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This is the normal and healthy attachment behavior. Children
who do not react when the caregiver leaves them have probably
given up looking for care (resignation). Children, who demonstrate
anxiety, when they are left alone, have probably experienced a
difficult and stressful separation. These reactions are not very
healthy. This type of behavior is often observed in institutions.
Children who do not have a stable and steady family, experience
changes regarding the people taking care of them. These people are
constantly changed and replaced by other people, which can lead
to attachment disorders.
While the attachment system is in action the child will put
all its energy in looking for the caregiver, in order to avoid the
separation. Children who are separated from their parents often
present with behavioral problems, which are characteristic of
those who have not built a secure base (constant adhesion to the
caregiver, outbursts of anger, disobedience, destructive behavior or
acts of apathy, refusing food or constantly eating) and emotional
states(loneliness, depression, anger, low self-esteem). Children
who fall in the system of residential care learn very early how to
cope with separation. Every child finds its own way to overcome
separation and to manage the stress from the meetings with the
professionals who are going to take care of it.
Children cope with this problem in three ways, called
”Attachment patterns”
The way professionals establish a relationship with a
child(especially in the first two years of its life) is a process of
learning during which the child learns how to cope with separation
and how to build relationships with other people. The caregivers,
tutors, social workers teach the child how to do that. The interaction
with them shapes the child’s attachment patterns.
SECURE ATTACHMENT–AN ATTACHMENT PATTERN,
WHICH DEVELOPS THE FEELING OF SECURITY
If the child learns how to overcome separation without fear
this means that we have created ”secure attachment”. A child who
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is securely attached to its parent does not need to get exhausted by
fear of separation, crying and clinging, it feels secure and protected.
Only when we have created secure base, another behavioral system
can begin functioning: the exploratory system. In the presence of
the adult the securely attached child “shuts down” the attachment
system, since it is calm, because it knows that the adult is available –
“the caregiver is always somewhere nearby”. The exploratory system
is automatically “turned on” – the child begins to drift away from
the adult, to play and learn different things, to explore the world, to
be curious and to interact with other children or experiment a little.
This is called exploratory behavior and is essential for children‘s
development. Usually children, who have acquired a secure base,
embrace the caregiver’s figure only for a short time until they feel
secure in their environment. After that they begin to play, explore,
etc. This is the only way they can get to know the world and become
motivated to learn and receive training later in their lives. Therefore
- children who are securely attached to their parents learn much
more than those who are insecurely attached. The latter spend
their energy mainly trying to avoid separation.
Example: A child is taken to an unfamiliar group of children.
At first the child would cling to your foot and would start crying
(attachment behavior), but if we stay in the same room and
remain calm, the child will drift away from you, it will start playing
with different toys and will establish contact with the other
children(exploratory behavior. If you walk away, the child will stop
exploring and will come back to you to cling again, trying to prevent
you from leaving (attachment behavior).
A child who has developed an attachment pattern:
•	While growing, it will build a positive self-image, a positive
attitude and confidence towards other individuals, children
and caregivers.
•	It will seek care and support when it needs them
•	It would be independant, it will build a positive attitude
towards itself and others, would ask for help if it needs it.
•	It would prefer some caregivers to others because it feels
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more attached to some than to others, would prefer some
children to others and make friends with them. It will build
special relationships with peers and educators.
•	It will find its place in the social environment and will be
able to learn as much as possible in school and in other
institutions.
Stereotypes and negative attitude can prevent professionals
from developing the feeing of security in children.
„ My parents used to scold me all the time. How can I avoid this
when I am working”
„As a professional you should not have personal relationships
with the children”
„We have neither the energy, nor the time to do everything.“
„If the children start feeling attached to me, they will miss me
when I am not available. I will miss them as well”
All these statements are true to some extent, but they help the
children’s development in no way..
There are three insecure attachment patterns which present
with an insecure relationship with the caregiver (parents and
professionals in the field)
ANXIOUS-AVOIDANT INSECURE ATTACHMENT BEHAVIOR
If a baby or a young child experiences caregivers who are not very accessible,
who are very demanding and do not show much affection for the child, it may
respond by developing an avoidant style towards the caretaker and other important
persons. It may try to “be a little grown-up” person or “be its own parent”
The baby will not react with cries or sadness when the caregiver leaves.
• It will be very consumed with toys or an activity, and it will not contact the
caregiver when she comes back
• It tends to ignore her care.
Older children and youth:
• will not ask for help or care even when they need it.
• They will try to control their feelings, and they do not show clearly what they feel.
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• T hey will try to resolve problems on their own much too early in development
• They will have problems remembering and talking about sad or difficult events
such as separation and loss.
• They will value being independent and resist showing or talking about emotions.
• They will often appear to be cynical, stressed, emotionally disconnected, and say
things like “Who cares?”, “You can’t trust adults”, etc.
• They tend to be in a state of “aloneness”, but they never discuss that.

PROFESSIONAL CARE FOR CHILDREN WITH ANXIOUS-AVOIDANT
INSECURE ATTACHMENT
• G
 ive the child care whenever you can see that it needs care — take care
initiatives even though the child didn’t ask for it or wants to be alone.
• Show that you are always accessible and ready to pay attention or talk with the child.
• Show your own emotions readily and “translate” what you think the child may
feel into your own words. F. ex.: “Oh dear, you fell on the floor — that must really
hurt — come here and sit with me for a while”.
• Be gently insisting and patient — the child needs you, but it is afraid to show its needs.
• Use indirect contact: it can be very difficult for an avoidant child to talk about
personal things, but it will often be interested in objects and much attached to
them. So for example, you can look at an interesting object like the child’s teddy
bear or a drawing and talk with the child about how “the teddy bear feels” or
what the figures and objects in a drawing are doing, thinking or feeling. The child
will then talk about itself “through the thing” you share an interest in.
Children who behave in an avoidant way try to overcome loss and lack of care by
refusing to seek care. Instead of that they become too attached to things (objects)
or activities (e.g. a teddy bear or a specific activity) in order to feel secure. Actually,
children who behave in an avoidant way really need care but they have learned
how to suppress these needs, because their primary caregivers were too damnding,
cold, hard to access and they did not show their emotions. Afterwards these
children are mistaken for “cold” and absorbed in their everyday life, since they do
not seek for the caregiver’s attention and help.

INSECURE AMBIVALENT ATTACHMENT BEHAVIOR
If a young child experiences caregivers who are very unpredictable, who often
punish or scold, and are kind in the next moment, who show many strong positive
and negative emotions, the child may develop an ambivalent attachment strategy.
The child is trapped between looking for care and at the same time being very
afraid of the unpredictable caregiver.
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The child will cling to the caregiver all the time, and be dissatisfied and difficult to
soothe.
• It will not be secure enough to start playing, and it will be obsessed with fear of
separation.
• It will try to control the caregiver and “take charge”.
Older children will be very nervous about what others may do or think, in a
negative way (“they don’t like me”, “you are angry with me”).
• One moment the child will try to control others, try to “parent” other children in
a controlling way, the next moment the child may complain much about being ill
or 0 being misunderstood, or not being liked by anyone. It will try to change all
your decisions or constantly try to negotiate any conditions.
• It will try to change all your decisions or constantly try to negotiate any
conditions. 0 It will not have calm friendships with many peers, but it will try to
monopolize a single friendship (“Only you are my friend, if you talk to others you
will have 0 betrayed me”). I
• In extreme cases the child may be violent and try to make other children submit to
things or activities they don’t want or like, such as sexually abusive or violent activities.
• The child will seek attention, but at the same time dislike or hate or constantly
criticize caregivers. It may try to split caregivers (“I only like you, I hate her”).
• The child is constantly focused on the negative relation, and tries to avoid or
discuss any task.

PROFESSIONAL CARE FOR CHILDREN WITH AMBIVALENT ATTACHMENT
If a child needs care and at the same time is afraid of the caregivers, intimacy and trust
become a problem, as well as cotrolling emotional distance and intimacy. These children
suffer a lot and you should concentrate your efforts in making them feel secure by:
• Being nice and firm at the same time. Do not punish the child. Stand your ground
and uphold your requirements.
• Making decisions which the child is not capable to make alone.
• Helping the child concentrate on the task: “Now we are going to read and not do
anything else in the next ten minutes”
• Creating a routine with short lessons and repeat them every day
• When the child accuses you or blames you remain calm and be kind, by not
letting it change your mind. When you are making certain requests, do not give
them up and do not allow their contestation or discussion.
• When the child is acting in a dramatic way help it understand the situation, for
example with the following words: “You say that you want to die because nobody
likes you. You are a little sad and angry right now but you are going to feel better
later, even though you do not believe me now”
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• T ry paying attention and discussing with your colleagues, when the child’s
behavior makes you irritated or hesitant. Try not thinking about these feelings,
remaining calm, kind, balanced and firm in your position.

INSECURE DISORGANIZED ATTACHMENT BEHAVIOR
Some children have experienced such levels of anxiety and fear with caregivers that
even their avoidant or ambivalent attachment strategies break down.
This state is called disoriented and disorganized behaviour, and may appear for
short whiles or become more permanent. When a child acts like this, it is so anxious
that it has lost any coherent way of coping with intimacy and separation.
This behaviour is often seen if nobody has stimulated or cared for the child early in life,
for example if the mother herself was severely neglected as a child, or if the parents
were severe drug abusers, or victims of war and crisis while their baby was young.
The baby or young child may:
• Tend to show fear towards the caregiver even though the caregiver acts securely;
• Actively turn itself away always when f. ex. sitting on the caregiver’s lap;
Respond in bizarre ways to care:
• the baby or child may turn stiff in fear when the caregivers enter;
• stare beside the caregiver and avoid eye;
• Scream in a monotonous way without any intention of making contact, repeat
the same meaningless sounds or words all the time;
• Tend to disrupt care seeking abruptly: it may start contacting you, but suddenly
starts doing something else in the middle of contacting, like playing or trying to
beat you physically.
The older child or youth may have:
• Short and superficial contact with persons and things;
• Be very restless and unable to concentrate or focus on persons and things.
Constantly start new activities but never finish them or being able to enjoy;
• Have no sense of personal limits (talk about intimate or private things with strangers);
• Show indiscriminate contact (talks to anyone it meets, seek comfort and intimacy
with complete strangers). Perhaps even show sexually indiscriminate behaviour;
• Lack feelings of guilt, regrets or remorse;
• May be very charming and have many contacts, but the child has no long term
friends or deeper relations with specific caregivers.
In the severe cases, the child may develop “Attachment Disorder” around age 5-7:
the child is unable to relate socially to others in a coherent way, and is not able to
develop long lasting social relations with others.
This lack of a coherent attachment strategy is a serious condition, and children with
this behaviour more often develop personality disorders when they grow up (such
as “Borderline”, “Antisocial Personality Disorder”, etc.).
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PROFESSIONAL CARE TOWARDS DISORGANIZED CHILD BEHAVIOR
If a child has experienced deprivation and random changes in early caregiver
relations, everything is “delayed”. Multiple early strains and aberrant care will
cause child development to slow down, especially concerning social development,
emotional development and brain development.
Consequently you may see the child as a much younger child in the body of an
older child:
• Divide the child’s age by 3 – what type of contact is appropriate for this child’s
age; to what extend can a child this age understand instructions and how long
can the child remain concentrated.
• You should ask yourself: At what younger age are the problems of this child
normal?
• You should prefer individual child/caregiver contact as much as possible, before
you demand child/peer contact.
• Prefer activities and dialogues that are relevant for younger children.
• Be very patient and not have great expectations for quick development.
• In daily activities you may exercise what babies learn from their mother:
– Prolong eye contact, have much dialogue, provide much physical contact.
– You should plan very short activities and a very scheduled activity plan during the day.

GENERAL REVIEW OF PROFESSIONAL CARE AND ATTACHMENT
Children, deprived of parent care, are prone to developing
hostile or insecure pattern of attachment. They have lost the
contact with their biological parents, they have experienced many
changes regarding the caregivers and sometimes these changes
have happened within a day. In many of the cases the children have
been maltreated or they have experienced a loss before entering
the institution.
What could you do in your own professional practice in order
to help these children and what results can you expect?
This probably depends on what age the child was placed in the
institution, providing this type of professional care.
Research among children shows that if the child is younger
than 20 months at the moment of placement, it will change its
attachment pattern towards the caregiver, provided that this person
takes care of the child most of the time when it is awake. This means
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that if you are educating the child by providing this type of secure
care, the child might develop secure (healthy) attachment. When
the care towards older children is entrusted to you, it will probably
be harder to change their attachment behavior. This is why you will
have to be more patient and accept that they need additional help
in order to function adequately.
YOUR PROFESSIONAL TASK IS TO PROVIDE FOR THE
DEVELOPMENT OF SECURE ATTCHMENT
You need to teach the children how to build a relationship with
the caregivers, to feel attached to them, to do particular thhings and
to interact with other people. They need to learn how to become
socially active people and it depends on the way you conduct and
manage the activities related to building relationships.
In this sense, you as professionals are the most important
people in their life.
The materials used in this article were developed under the
project TransFAIR, financed by the Programme Leonardo da Vinci in
the period 2009-2012.
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