ВЪВЕДЕНИЕ
Скъпи ФИЦЕ-приятели,
Уважаеми колеги и партньори,
Представяме на вашето внимание
поредния брой на нашия бюлетин,
отново представен на два езика:
български и английски. Акцентът в него
отново е поставен върху резултатите,
развитието и предстоящите дейности
по проекта на Сдружението за
педагогическа и социална помощ за
деца „ФИЦЕ-България“, фондация
“Резилис” от Испания и “Федерална
асоциация на терапевтичните общности на Австрия”. Както
вече ви информирахме в предишния брой, основната цел
на нашия съвместен проект е не само да представим три
европейски системи за работа с деца в конфликт със закона, и
по-специално деца, извършили повторно насилие, но и да се
запознаем с различията, проблемите и да предложим решения
за подобряване живота на тези деца.
Какво ще прочетете в този брой на ФИЦЕ-бюлетина?
Ще намерите продължението на доклада от изследването
на факторите, водещи до повторни прояви на насилие при
децата, проведено в трите страни – партньори по проекта; ще
ви запознаем с нашите планове и предстоящи събития; ще
прочетете преводни статии, посветени на децата с отклоняващо
се или делинквентно поведение и причините, които го
пораждат; ще се запознаете с новините от нашия ФИЦЕ-свят:
информация от Федеративния съвет на ФИЦЕ-Интер във
Франкфурт, Германия (април 2014) и представените нови идеи
и развитие в областта на грижата за деца по света; настоящите
проекти на ФИЦЕ-България и продължението на статията,
посветена българската версия на нидерландската методика
за обучения по смятане „Ремелка“; ще представим на вашето
внимание две книги, чиито автори са наши колеги – членове
на ФИЦЕ-Интернешънъл, които препоръчваме, като особено
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ценни за нашата практическа работа; ще ви дадем възможност
да чуете гласа на техните автори, чрез интервютата, представени
в бюлетина. В този брой ще можете да се информирате също
така за предлагани теми и предстоящи обучения, предлагани от
нашия Образователен център „ТРЕЙС“ (Trainings, Research, Analysis, Consultancy and Education).
Специални благодарности за предоставените материали и
сътрудничеството в подготовката на този брой на всички наши
партньори и приятели!
От името на обновения екип на ФИЦЕ-България ви
пожелавам едно прекрасно вдъхновяващо лято и се надявам
да сме направили вашата благородна работа в подкрепа на
децата в риск, по-ефективна и по-успешна.
Дашенка Кралева
Ръководител на Проект „Заедно срещу насилието“
Президент на ФИЦЕ-България и ФИЦЕ-Интернешънъл
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10-12 Април 2014
ФИЦЕ Интернешънъл проведе своя Федеративен съвет
и извънредно Общо събрание във Франкфурт на Майн,
Германия
На срещата присъстваха членове на ФИЦЕ от следните
национални секции: Австралия, Австрия, България, Германия,
Израел, Испания, Кения, Люксембург, Румъния, Сърбия,
Унгария, Финландия, Холандия, Швейцария и Южна Африка.

Основните въпроси, дискутирани по време на Федеративния
съвет бяха свързани с:
● Приемане на новия стратегически план на ФИЦЕ за 		
2014-2020г.;
● Приемане на плана за действие за 2014-2016г.;
● Представяне на отчети от националните секции, 		
касиера и вицепрезидента;
● Представяне на нови организации от Украйна, Хонг
Конг и Етиопия, и тяхното приемане като асоциирани
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членове на ФИЦЕ;
● Представяне на текущия проект в Сирия (ФИЦЕ
Швейцария) и взаимодействието между няколко 		
национални секции на ФИЦЕ – Австрия, България и 		
Испания;
● Предстоящият 33-ти конгрес на ФИЦЕ, който ще бъде
проведен във Виена, Австрия през 2016г.;
● Представяне на основните резултати от 32-ия конгрес на
ФИЦЕ, проведен в Берн, Швейцария миналата година;
● Въпроси, свързани с Африканската мрежа на ФИЦЕ и
ФИЦЕ Европа, както и други организационни въпроси.
По време на извънредното Общо събрание единодушно
бе приет новия устав на ФИЦЕ, както и предложението на
Роланд Щюби за закриването на ФИЦЕ Югоизточна Европа, и
възможността нейните бивши членове да получат пълноправно
членство във ФИЦЕ Интернешънъл.
Следващият Федеративен съвет на ФИЦЕ ще бъде проведен
през началото на месец ноември в Испания, точно след
конференцията „Заедно срещу насилието”, един общ проект
между ФИЦЕ Австрия, ФИЦЕ България и ФИЦЕ Испания.
Екипът на ФИЦЕ Интернешънъл
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3-5 юни 2014
ЕВРОПА – в подкрепа на системата за грижи за деца
Актуално, вдъхновяващо, достъпно
На всеки три години,
в Германия се провежда
Конгрес,
посветен
на
благосъстоянието на децата
и младежите. Събитието е
място за среща на всички
професионални
общности,
ангажирани в предоставянето
на грижи за деца. Този
конгрес е най-значимото
събитие в Европа, посветено
на социалната работа и привлича повече от 30 000 посетители.
От 3 до 5 Юни, 2014 година в Берлин се проведе 15-тият
Конгрес, посветен на благосъстоянието на децата и младежите.
Във форума за първи път участват представители на българската
професионална общност: Звездица Ковачева и Анита Янакиева
от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца
ФИЦЕ-България като експерти в проект, изпълняван съвместно
с Немския институт за помощ за деца и младежи (IKJ), гр. Майнц
и Дашенка Кралева във функциите си на президент на ФИЦЕИнтернешънъл.
След официалното откриване на Конгреса от Президента
на Федералната Република Йоахим Гаук и Министъра на труда
и социалната политика, бе представено изложение в найголемия панаирен комплекс на Берлин, на което доставчици на
социални услуги, обучителни организации, училища и институти
представят своя опит, добри практики и идеи в развитието на
работата с деца и семейства. Посетителите имат възможност
да наблюдават разнообразни по вид и предназначение
дидактични материали, обзавеждане и оборудване за работа с
деца, както и да получат информация за обучителни програми,
методики и инструменти за директна работа с клиенти.
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По инициатива на Проф. Михаел Маскенер от Немския
институт за помощ за деца и младежи (IKJ), гр. Майнц и
с участието на Изпълнителния директор на Федералния
съюз на католическите организации, г-жа Дашенка Кралева
даде интервю във връзка с възможностите за съвместни
международни проекти и партньорства.
През втория ден от
конгреса
бе
представен
проект
„TRAIN–KOSOZIAL“,
финансиран
по
Програмата на ЕС „Леонардо
да Винчи“ и посветен на
ролята
на
социалната
информатика и обучението
на
професионалисти
за
електронно документиране в
социалната работа. Проектът
се изпълнява съвместно от Германия, България, Испания,
Люксембург и Австрия, чиито представители демонстрираха
предимствата на обучителната програма, посветена на
социалната информатика.
В
конгресните
дни,
изпълнени
с
интересни
лекции, уъркшопове, презентации
и
професионални
срещи, представителите на
СПСПД ФИЦЕ-България имаха
възможност да се запознаят
с нови идеи и практики
в работата с деца, които
могат да бъдат адаптирани
и приложени в сферата на
грижата за деца в България.

6

НОВИНИ
26-27 април 2014
Международна експертна среща по проект „Заедно срещу
насилието“, финансиран от Европейската комисия, програма
DAPHNE III/JUST/2011/DAP/AG/3491
Срещата се проведе в офиса на ФИЦЕ-България на ул.
„Шести септември № 33“ ет.6 в град София. Бяха представени
новите участници в проекта - Дашенка Кралева - управител
на проекта и експерт по препоръки и Александър Миланов експерт по разпространение на информация и координатор по
проекта.

Първоначално на участниците в срещата бяха представени
първият бюлетин с информация за проекта, както и вида на
уебсайта на проекта http://tav-eu.org/ .
Участниците в срещата направиха преглед на свършеното
до момента и прегледаха изследователските доклади от
предишните два уоркстрийма (раздели на проекта). Този
преглед беше необходим, за да бъдат свързани по най-добър
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начин изследванията за състоянието на системите за превенция
и борба с насилието на деца с подготвяните препоръки.
Основен акцент на срещата беше обсъждане на препоръки
за подобряване на ефективността при работа с деца, които
извършват повторно насилие. На двудневната среща бяха
разгледани добри и лоши практики в трите държави като бяха
изведени общи проблеми и различни методи за превантивна
и корекционна работа с деца в конфликт със закона, деца с
девиантно и делинквентно поведение. Експертите по препоръки
обсъждаха особености на различни стандарти и насоки в трите
страни като набелязаха силни и слаби страни в тях. По време на
работните срещи през двата дни, екипът по проекта направи
уточнения за провеждането на трите национални конференции
в трите държави и финалната конференция в Барселона,
Испания.
В заключение, срещата беше много ползотворна като беше
планирана работата на всички експерти в оставащите месеци
до края на проекта.
Нови книги
“Помощ и наказание – вървят ли
заедно?”
Автори: Хайди Бауер-Фелбел, Роланд
Щюби
Примери
за
сътрудничество
на органите за закрила на детето и
правосъдната система в работата с
деца в конфликт със закона – сравнение
между Германия и Швейцария
Берлин, VWB Verlag fuer Wissenschaft und Bildung (Издателство за наука
и образование) 2013.
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Книгата е издадена със съдействието на DBSH (Немски съюз
на социалните работници), FICE-Schweiz (ФИЦЕ-Швейцария) и
Kantonale Beobachtung Station Bollingen (Кантонален център за
наблюдение, Болинген).
В Германия съществува схващането, че лишаването от
свобода е Ultima ratio (крайна мярка, последна възможност) за
коригиране на поведението на младеж в конфликт със закона.
Като пълна противоположност на идеята за възпитателната
сила на тази санкция, изповядвана не само в Германия, но и
в много други страни, ситуацията в Немскоезичната част на
Швейцария е напълно противоположна. Там и до днес няма
затвори за младежи в конфликт със закона, или някакви
подобни поправителни институции, които да бъдат дори
сравними с немските. Въпреки дискусиите в Швейцария за
необходимост за изостряне на Наказателният закон за деца
в конфликт със закона, и противопоставянето в Германия на
използването на досегашните места за лишаване от свобода
на младежи, тази книга предоставя основания за задаване на
важни въпроси, свързани с подхода към децата в конфликт със
закона и младежите с престъпно поведение. Тази голяма книга,
на своите 500 страници, предлага задълбочен поглед към
законово установените структури и институции, предназначени
да работят с младежите до издаване на присъда, както и
престоя в тях. Книгата прави практически ориентирано и
конкретно представяне на правните механизми на немската
система за работа с младежи в конфликт със закона, във връзка
с професионалното ориентиране и упражняване на професия в
местата за изтърпяване на наказание.
Добавената стойност на книгата са разказите и споделеното
от професионалисти, работили в близкото минало в подобни
институции. Вие имате възможност да се свържете с тях и да
обмените мисли по различни теми на специално създадена за
целта интернет-страница: hilfe-und-strafe.blogspod.de.
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Обучения
Образователен център Трейс работи съвместно с Център за
професионално обучение към СПСПД ФИЦЕ-България и издава
удостоверения за професионално обучение по професии
Сътрудник социални дейности, Помощник възпитател, лиценз
от НАПОО № 200712455 от 18.07.2007 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Подготовка и закриване на специализирана 		
институция
Управление на социални услуги
Подходи и методи в социалната работа
Организация и управление на социална услуга от 		
резидентен тип
Работа с родители
Работа с родители на деца с увреждания
Работа с родители, на деца, ползващи резидентни
услуги
Методика за обучение в социални умения на деца с
обучителни затруднения
Обучение по програма „Прайд“ на обучители на 		
приемни семейства и осиновители
Организация и управление на свободното време в
услуги от резидентен тип
Как да работим с поведението на детето
Теория и практика на привързаността
Работа с предизвикателно поведение
Стратегическо планиране
Основи на социалната работа и законодателна рамка
на социалните услуги в България
Организация и управление на социална услуга
Живот в малка група – нова организация на
резидентни услуги деца и възрастни.
Социална работа по случай
Работа с деца и младежи, с отклоняващо се
поведение и в конфликт със закона
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20. Поведенчески методи и техники за работа с деца в
риск
21. Училище за родители
22. Мобилна социална работа със семейства
23. Интервизия
24. Ремелка – методика за обучение по смятане на
деца с обучителни затруднения
25. Въведение в управлението
26. Екип и екипна работа
27. Супервизия
Освен обученията, ТРЕЙС ЕООД предлага и индивидуални и
групови супервизии за работещи в социални услуги и Отдели за
закрила на детето, както и Конференции по случай и Семейногрупови конференции.
Повече подробности за всяко от обученията можете да
намерите в интернет страниците:
на СПСПД ФИЦЕ-България: www.fice-bulgaria.org
на ТРЕЙС ЕООД: www.trace-edu.bg
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ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО
Правен доклад, отнасящ се до деца,
извършители на насилие в Австрия
При институционалната грижа за деца и младежи често
срещани явления са агресията и насилието. Обект на проучване
на проекта “Заедно срещу насилието” на Терапевтичните
общности в Австрия, съвместно с партньорите по проекта
България (ръководител на проекта) и Испания, е влиянието на
самите институции върху проявата на агресивно поведение.
Тази глава описва регулаторните системи, които са свързани
с деца и юноши, при които се наблюдава рецидивиращо
агресивно, импулсивно и деструктивно поведение и други
поведенчески проблеми.
Конвенцията на ООН от 20 ноември 1989 г. относно
правата на детето в нейните 54 члена гарантира на всяко дете
политически, социални, икономически, културни и граждански
права. На 20 януари 2011 година Националният съвет на Австрия
включи правата на децата във Федералната конституция, като
по този начин излъчи силен социално-политически сигнал и
обяви общото благосъстояние на децата и младите хора за част
от основните държавни цели. Това гарантира, че при всички
правни действия трябва да се съблюдават техните възможни
последици за децата.
Три системи в Австрия
В Австрия същесвуват три системи, които се занимават
с деца и младежи, склонни към насилие: психиатрията,
системата за благосъстояние на деца и младежи и младежкото
правосъдие.
Детска и младежка психиатрия
Деца и юноши, които показват рецидивиращо агресивно,
импулсивно и деструктивно поведение , често същевременно
са изпитвали такова отношение спрямо себе си. Още в началото
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на тяхното развитие те са преживели обременяващи или
травматични житейски събития и реагират с все по-проблемно
социално поведение. Някои от тези типове поведение могат да
се отнесат към психичните разстройства, описани в четвъртото
издание на Класификатора на душевни заболявания DSMIV ( Американска Психиатрична Асоциация APA, 2000), като
например диагнозата “поведенческо разстройство”. Насилието
в този случай е само един проблем от цял комплекс от проблемни
казуси, който чрез външната си форма на изява статистически
засяга повече представители от мъжки пол. В допълнение към
работата за справяне с житейските ситуации е необходимо и
своевременно лечение на “поведенческото разстройство”,
което се наблюдава при тези деца и юноши.
Стационарната помощ при острите случаи в детската и
юношеска психиатрия в Австрия не обхваща дори 50 процента
от нуждаещите си по предварителните ориентировъчни
данни. Австрийският Структурен План за Здравеопазване на
Министерството на Здравеопазването от 2008 предвижда
в областта на амбулаторното лечение да функционира като
минимум „по едно амбулаторно лечебно заведение за
обслужване на деца и юноши на пациентски район от около 250
000 жители ”.
Броят на детските психиатри на глава от населението
(един на 28600 ) също е значително по-нисък в сравнение
с международния стандарт: в Швейцария има един лекар
за около 3022 жители. Там положението със стационарното
лечение на острите случаи е както следва: 0,07 легла на 1000
жители в селските райони, 0,1 легло за 1000 жители в градската
зона. Тук все още липсват около 400 стационарни и полустационарни пациентски места , въпреки предприетите няколко
разширения в последните две години, както и осигуряването на
определен брой допълнителни легла.
Около 20 процента от децата и младежите под 18 години
имат психически аномалии, около половината от които се
нуждаят от лечение. Наблюдава се тенденция към увеличаване
на тези цифри.
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Усилията да се отговори на нарастващото търсене досега
са били само частично успешни. В тази връзка стратегиите на
Министерството на здравеопазването предвиждат развитие и
разширяване на болничната детска и юношеска психиатрия,
както по отношение на подобряване качеството на грижите, така
и по отношение на по-интензивно обучение за медицинските
специалисти в тази област (BMG, 2012 г.), тъй като, както бе
споменато по-горе, в момента има на разположение само около
50% от необходимите места за лечение в стационарни условия
и дневни клиники. Липсата на достатъчен брой практикуващи
психиатри за деца и младежи, които да консултират пациентите
и техните семейства в проблемни ситуации, допълнително
влошава положението и възможностите за предоставяне на
това обгрижване. Поради тези причини психиатричната и
психотерапевтична помощ в Австрия може да бъде описана
като все още недостатъчна.
Младежко благосъстояние
Все повече и повече деца и млади хора не могат да получат
достатъчно
психотерапевтично и психиатрично лечение,
семейните системи са поставени пред затруднения и не могат
да си позволят необходимата възпитателна работа. Възниква
потребност от дългосрочно стационарно или полу-стационарно
настаняване в рамките на системата за благосъстояние на
младите хора. По данни от Шестия Доклад за състоянието на
Младежта на Федералното Министерство от 2011, през 2007г.
в Австрия около 10 000 малолетни и непълнолетни лица са
настанени извън домовете си, което означава всеки 168-ми
малолетен или непълнолетен в Австрия (0.60%). Тенденцията
е към нарастване както в качествено, така и в количествено
отношение. Над 60% от настанените в институции млади хора
имат психиатрични разстройства с нужда от лечение, почти
80% са преминали през травматични преживявания, много от
тях са системно травматизирани (Schmid, 2007).
Правната уредба на институционалните грижи в Австрия
се осъществява чрез Федералния закон за закрила на децата и
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младежите от 2013 - B-KJHG 2013 . Предварително изискване
е изготвянето на Доклад за рискова ситуация, който се съставя
от сътрудниците на местните органи за благосъстоянието на
младежите.
Това се извършва на базата на следните правни членове:
§ 22 (1) В случай на конкретно подозрение за създадена
рискова ситуация за деца и младежи, по-специално на базата
на уведомления относно подозрение за застрашаване на
благосъстоянието на детето по силата на § 37 или въз основа
на професионално реграментирано задължение, както и при
достоверна информация от страна на трети лица, своевременно
трябва да се изготви Доклад за рискова ситуация, отчитащ
спешността на казуса, като се направи оценка на риска от
опасност.
(2) Доклада за рисковата ситуация включва събраната
информация по въпроси, които са важни за оценката на
предполагаемия риск и преценката дали съществува заплаха за
благосъстоянието на детето. Това е структурирана процедура,
която се изпълнява в съответствие с професионалните стандарти
и при съблюдаване естеството на потенциалната опасност.
(3) Като източник на информация и изясняване служат
конкретно разговорите със засегнатите деца и младежи, техните
родители или други лица- настойници, на които са поверени
регулярните грижи за отглеждането и възпитанието на децата
и младите хора; посещения на центрове от резидентен тип;
становища, доклади и експертизи на специалисти, както и
писмени съобщения за рискова ситуация по смисъла на § 37.
(4) Лицата, отговорни да сигнализират за риска в
съответствие с § 37 и на базата на професионални правни
разпоредби, са задължени в контекста на изясняването на риска
да осигурят необходимата информация за засегнатите деца
и млади хора, както и да представят съответните изискуеми
документи.
(5) Когато е необходимо, оценката на риска трябва да се
изготви при взаимодействие между най-малко двама експерти.
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Планирането на помощта е регламентирано от параграф
23: § 23 (1) Като основа за предоставяне на възпитателна
подкрепа е необходимо да се изготви План за оказване на
помощ. На разумни периоди се провежда преглед и се
преценява дали избраната възпитателна помощ е актуална,
необходима и приложима и за в бъдеще.
(2) Планът за оказване на помощ се изготвя с цел осигуряване
на подходящо социално, умствено и физическо развитие и
възпитание на децата и младите хора. При това в конкретния
случай се прилага най-перспективната възпитателна помощ
по отношение на застрашеното благосъстояние на децата, като
се внимава намесата в семейните отношения да е сведена до
минимум.
(3) Решението за конкретната необходима възпитателна
помощ или нейната промяна изисква във всеки отделен случай
съвместна работа на най-малко двама експерти.
Докладът за рисковата ситуация, както и планирането
на помощта се прилагат, ако е възможно, с участието на
попечителите и самите деца и младежи, при условие, че
ситуацията и обстоятелствата не се отразяват и съответно не
застрашават благосъстоянието на детето. Това е регламентирано
в § 24 (1) Децата, младите хора, родителите или други лица,
на които е поверено отглеждането и възпитанието им, участват
в изясняването на опасностите, преди вземането на решение
за присъждане на възпитателна помощ, както и при всяка
промяна в характера и обхвата на възпитателната помощ; при
този процес трябва да се посочат възможните последици за
развитието на децата и юношите.
(2) Лицата, упоменати в предходния параграф, участват в
избора на вида и обхвата на помощта. Техните желания трябва
да бъдат удовлетворени, доколкото тяхното изпълнение не
би предизвикало отрицателно въздействие върху развитието
на децата и младите хора, или не би довело до неоправдани
разходи.
(3) При участие на деца и младежи трябва да се вземе под
внимание тяхното ниво на развитие.
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(4) Участието може да отпадне, ако по този начин се
застрашава благосъстоянието на децата.
Като първа мярка възпитателната помощ трябва да се
предлага в подкрепа на възпитанието в следните случаи:
§ 25 (1) Ако благосъстоянието на детето е в риск и се очаква,
че рискът може да бъде избегнат при оставане в семейството
или в досегашната жизнена среда, трябва да се осигури
подкрепа за възпитанието на децата и младежите.
(2) Подпомагането на възпитанието включва по-специално
използването на мобилна помощ, редовни посещения по
домовете медицински прегледи, както и ограничение на
контактите с хора, застрашаващи благосъстоянието на детето.
За да се избегне приемната грижа, в Австрия се практикува
пряка работа със семейството, възложена на сътрудниците,
които отговарят за благоденствието на младите хора. Тази мярка
е доброволна, но е “по нареждане” на местната власт и може
да бъде приложена и проведена само при изрично възлагане
от нейна страна. С тези мерки за подкрепа на възпитанието се
осъществяват два различни модела на работа със засегнатите
семейства, както следва:
1) Интензивна семейна помощ:
Интензивната семейна помощ (FIB) представлява
допълнение и подкрепа на работата на социалните работници,
ангажирани в осигуряване на общественото благосъстояние на
младежите, за да се гарантира тяхния нормален живот.
Обгрижването на семействата от страна на служителите на
интензивната семейна помощ в тази връзка се осъществява чрез
изрично възлагане от страна на отдела за услуги за младежта и
се използва предимно за предотвратяване на приемната грижа.
Целевата група са семейства с деца, които са обременени с
образователни, физически, психологически и/или социални
проблеми.
Цели на обгрижването са насърчаването на детското
благосъстояние, стабилизиране на семейните отношения в
интрес благото на детето, предотвратяване на приемната грижа,
подготовката на връщането на непълнолетните в семейството
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след приемната грижа, стабилизиране на икономическата
ситуация, укрепване на потенциала за решаване на проблеми
на семействата и използването на ресурсите на социалната
среда.
2) Социално-педагогическа семейна помощ
Тя служи като допълнение и подкрепа за дейността на
социалните работници от сферата на услугите за младежко
благосъстояние и има за цел гарантиране благосъстоянието
на детето, може да се осъществява само при възлагане от
страна на социални работници и се практикува при по- нисък
праг в сравнение с интензивната семейна помощ. Социалновъзпитателната семейна помощ предоставя услуги и подкрепя
семействата с деца, в които родителите се сблъскват с
образователни, физически, психически и / или социални
предизвикателства, с които те не могат да се справят сами.
Основната цел е родителите (отново) да са в състояние да
възприемат по-сериозно нуждите на децата си.
В съвместен разговор със семейството и компетентните
специалисти от системата за грижи за благосъстоянието на
младите се определя и описва какво трябва да се промени, така
че благосъстоянието на детето да е гарантирано (основна цел на
услугата). След изготвяне на плана за помощ, предложенията
и услугите се съгласуват на конкретно ниво за определеното
семейство.Това се осъществява чрез редовни посещения на
семейството, където на място се разработват общи дългосрочни
решения и се изгражда мрежа от ресурси, която да може да
бъде ефективна в дългосрочен план след обгрижването.
Това се случва в рамките на консултации и разяснителни
дискусии с отделни членове на семейството, с цялото
семейство и семейната среда. След това се предлага съвместна
дейност и посредничество при контакти със социалната среда,
училището и детската градина, офиси и агенции, съдебни сесии
и медицински прегледи. Допълнително се предоставя помощ
за стабилизирането на финансовото положение, жилищната
ситуация и ежедневна битова структура, която е подходяща за
детето. Разработват се и развлекателни възпитателни дейности,
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които се осъществяват съвместно със семействата и децата.
Комплексно възпитание / настаняване в институции
§ 26 (1) Ако благосъстоянието на детето е в риск и се очаква,
че опасността може да бъде предотвратена само чрез грижа
извън семейството или обичайната досегашна жизнената
среда, на децата и младите хора трябва да се предостави
комплексно възпитание, при което грижите за отглеждането и
възпитанието са поверени изцяло на сътрудниците на органите
за благосъстоянието на детето или младия човек.
(2) Комплексното възпитание включва по-специално
грижи от страна на близки роднини, надзорници или тези на
социално-възпитателните институции.
Възпитателна помощ на базата на споразумение
§ 27 (1) Предоставянето на възпитателна помощ, с която
са съгласни родителите или попечители, на които е поверено
отглеждането и възпитанието, се осъществява на базата на
писмено споразумение между тях и социалните работници от
институтите за детско и младежко благосъстояние.
(2) Сключването, изменението и прекратяването на това
споразумение трябва да бъде в писмена форма.
Възпитателна помощ на базата на съдебно разпореждане
§ 28 (1) Ако родителите или попечителните, на които
са поверени грижите и възпитанието, не са съгласни с
необходимата възпитателна помощ, социалните работници
от службите за защита на детското и младежко благосъстояние
подават пред съда заявление за съдебно разпореждане,
като искат например лишаване от родителски права или от
упражняването на определени родителски права (по член 181
от Гражданския процесуален кодекс).
(2) При опасност от забавяне, сътрудниците от органите
за благосъстоянието на децата и младите хора незабавно
предоставят необходимата възпитателна подкрепа и подават
нужните документи в съда (§ 211 от Гражданския процесуален
кодекс).
Подкрепа за младите пълнолетни лица
§ 29 (1) Младите пълнолетни могат да получат помощ
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на място и помощ чрез близки роднини, чрез попечители,
надзорници или в социално-възпитателни институции, когато
към момента на навършване на техните 18 години те вече са
ползвали възпитателна помощ и тя е неотложно необходима
за постигане на целите, определени в плана за предоставяне
на помощ.
(2) Помощта може да бъде предоставена само със
съгласието на младите пълнолетни хора и за такъв период от
време, който е необходим предвид конкретните обстоятелства.
Помощта обаче приключва във всеки случай с навършването на
21 години.
Младежко правосъдие
Важна роля в “обществените“ отношения към
непълнолетните извършители на насилие играе също така
и Младежкото Наказателно правосъдие. Това в Австрия
е уредено с отделен закон, Закона за Младежкия съд от
1988 г. (JGG). Особено ценното при този закон е това, че той
дава ясна дефиниция на малолетни (които не са навършили
четиринадесет години), непълнолетни младежи (навършили
четиринадесет години, но под осемнадесет годишна възраст),
младежко престъпление (застрашено от съдебно наказание
деяние, извършено от младеж) и младежко наказателно дело
(наказателно производство за младежката престъпност).
Този закон също така постановява, че малолетни лица,
които извършват наказателен акт, не са наказуеми, както
и непълнолетни, които поради определена причина не
са достатъчно зрели да осъзнаят несправедливостта на
извършения от тях акт.
Санкциите в системата на младежкото правосъдие
имат предимно възпитателна цел. В рамките на младежкото
наказателно право специфична роля е отредена на младежкото
съдебно правосъдие. То е регламентирано юридически в
Шеста глава на Федералния закон от 20 октомври 1988 г.,
Федерален държавен вестник 599 относно правораздаването
при младежка престъпност (Закон за Младежкия съд от 1988 г.
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- JGG). В рамките на законовите начини за справяне с младежиизвършители на насилие централна роля играе така нареченият
баланс на деянието / компенсация (в случаите на ежедневни
престъпления) .
Прокуратурата трябва да процедира съгласно Раздел
11 от Наказателно-процесуалния кодекс и да се откаже от
преследването на младежко престъпление, ако въз основа на
достатъчно изяснени факти се установи, че не може да се стигне
до прекратяване на производството, но и не може да се наложи
наказание под една от следните форми, което да предотврати
извършване на криминални деяния:
1. Плащане на парична сума (§ 200 ГПК), или
2. Извършване на обществено полезна дейност (§ 201 ГПК),
или
3 . Определяне на пробен период, във връзка с пробация и
изпълнението на съответните задължения (§ 203 от ГПК) , или
4 . Баланс (компенсация ) на деянието.
Тази мярка обаче може да се приложи само когато вината
на обвиняемия не може да се разглежда като тежка (по член
32 от Наказателния Кодекс) и деянието не е довело до смъртта
на човек, освен ако близък на обвиняемия е бил убит по
непредпазливост и не се препоръчва наказание на виновния
поради тежко психично обременяване, което смъртта на този
близък е предизвикала у него.
Специфични особености при прилагане на компенсацията
при младежката престъпност
Плащането на парична сума трябва да бъде предложено
само ако се приеме, че парите се изплащат от средства, с които
обвиняемият може да разполага самостоятелно и които не
засягат неговото израстване и развитие.
Алинея 2:Обществено-полезната дейност (§ 202 алинея 1
ГПК), може да бъде максимално шест часа дневно, максимално
20 часа седмично и общо максимално 120 часа.
Алинея.3:Прилагането на компенсацията не изисква
одобрение от страна на жертвата (§ 204 ал.2 от ГПК).
Алинея 4:При компенсирането на щетите и при баласиране
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на последиците от деянието (Чл.200, ал 3; чл. 201, ал 3;
чл.202,алинея 2 и член 204, ал.1 от ГПК) трябва да се вземат
под внимание по подходящ начин капацитетните възможности
на младия човек и да не се допусне несправедливо да бъде
затруднено неговото израстване.
Компенсацията (възмездният баланс) се извършва с
участието на служители от Асоциация ”Ново Начало”. При
този процес медиатор установява контакт между виновния/
виновната и жертвата и заедно с двете страни се опитва да
постигне помирение - без съд и без присъда. По този начин
виновните не се криминализират и да избягва криминално
досие.
Налице е също така възможност от страна на съда да не
произнесе присъда при дадено съдебно производство, а
вместо това да се предложи решение , с което постановява
“принудително“ участие в така нареченото Обучение за антиагресия. Тези обучения се предлагат в Австрия от различни
клубове и центрове за консултиране. Най-интензивното
предлагане на тези курсове е страна на така наречените мъжки
консултации или от центровете за консултиране на мъже с
агресивни прояви. Ако младежите не завършат успешно това
обучение, те са изложени на риск от възобновяване на техния
процес и постановяване на осъдителна присъда.
Обучението по анти-агресия се ръководи от квалифициран
персонал. Предлагат се теоретични, практически и физически
упражнения, които се насочени към предотвратяване на
агресивно поведение в ежедневието или към неговото
регулиране.
Има много различни видове анти-агресивно обучение и
социално обучение, като например:
● обучение срещу насилие
● обучение за запазване на самообладание
● социално обучение / социална компетентност
● обучение за намаляване на насилието и расизма
● обучение за гражданска доблест
● решаване на спорове при ученици и ученички
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Цели на обучението
Обучението по анти-агресия има за цел да се постигне
контрол върху поведението на агресивни и склонни към насилие
младежи и деца, за да се предотврати и противодейства на
прилагането на всякакви прояви на насилие.
Агресивните млади хора трябва да се научат, независимо от
физическата сила и историите , в които те многократно са били
в ролята на жертва, да се откажат от прилагане на насилие.
Целите са например да се види тежкото положение на жертвите,
да се развие емпатия към тях , като извършителите да поемат
отговорност за действията си. Защо се използва насилие, а не се
практикува “да говорим , вместо да удряме”?
Всички млади хора, които вече не могат да живеят у дома си
в резултат на актове на насилие, но не са адекватно настанени в
болница или в рамките на наказателно производство, постъпват
в резидентни институции за грижи за младежите.В резултата
на това все повече и повече деца и млади хора с агресивно
поведение получават там обгрижване, но въпреки това няма
национално координиран подход и все още се водят спорни
дискусии, какви концепции трябва да залегнат в основата на
тези усилия. В тази връзка, проектът “Заедно срещу насилието”
полага усилия да се допита по този въпрос до адресатите и
същевременно до професионалистите, които работят там, както
и да консултира мнението на родителите.
В допълнение към пробацията, асоциация “Ново
Начало” предлага и помощ на младежта. Целевата група са
предполагаемите заподозрени юноши и млади хора, както
и предполагаемите заподозрени малолетни с престъпни
съучастници. Ключовият елемент тук е изследването на
младежки услуги.
Целта е да се предотврати по-нататъшно криминално
развитие на отделните юноши и млади хора, като в този случай
важна роля играе обсъждането и анализа на престъпното
деяние. В хода на проучването се определя кои наказателни
мерки или действия от страна на системата за благосъстоянието
на младите хора са подходящи за по-нататъшното развитие на
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всеки младеж. При грижите, предоставени от Ново начало,
се регламентират под-цели в съответствие със проблемното
положение на клиентите: Те включват наред с другите цели
продължаване на образованието или
професионалното
обучение, решаването
на семейни кризи, регулиране
компенсирането на вината, интеграция в спортни групи или
организиране на свободното време, както и въздържание от
наркотици. За чуждестранни клиенти в парелел с това се урежда
и легализирането на престоя.
Младежката помощ “Ново Начало” съпровожда младежите
и подрастващите в рамките на наказателното производство
и изготвя писмени становища и доклади с препоръки за
прокуроратурата, съда и системата за благосъстоянието на
децата. Специален приоритет се дава на въпросите: Коя мярка
е най-подходяща при грижите за младите, дали това е правнонаказателна или компенсационна
мярка? Ангажираният
социален работник придружава младия клиент и при основните
обсъждания. При необходимост се предоставят социални
интервенции (работа, жилище, анализ на престъпленията).
Препоръката за настаняване се извършва от органите за
закрила на детето от районните центрове. Когато до тях достигне
информация, например от полицията или правораздавателните
органи, че младите хора извършват престъпления, “Ново
Начало” може да бъде натоварена да съпровожда младежите
в хода на наказателното производство. Това се случва особено
когато се наблюдава рецидив при престъпленията или при
тежки престъпления.
При наказателно производство прокуратурата и
съдилищата могат да поискат от органите за защита на детето
данни за младежите. Асоциацията за младежка помощ “Ново
Начало” получава задача от органите за закрила на детето към
окръжните институции да направи тези проучвания. За клиенти,
които се регистрират сами или от техните настойниците,
допълнително се урежда на по-късен етап писмо за възлагане
от органите за благосъстоянието на младите хора.
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В рамките на една седмица след постъпване на преписката,
определен социален работник бива натоварен със събирането
на данни. Когато клиентите са под 16-години се поканват техните
настойниците. Със заподозрения за насилие се провежда поне
едно лично интервю.
Най-късно един ден преди датата на процеса съдът получава
доклад с изразено становище. В срок от две седмици след края
на (съдебния ) процес (а) към органите за благосъстоянието на
младите хора се изпраща окончателен доклад. Тази процедура
се прилага и при вземане на решение за компенсация.
Броят на контактите с асоциация “Ново Начало” зависи от
индивидуалния проблем и се вписва в рамките на часовата
ставка (20 до 50 часа на полугодие). Продължителността
на обгрижването е обикновено шест месеца. Евентуално
продължение с още шест месеца трябва да бъде одобрено от
Районната Комисия.
За клиенти под 16 години са поканени да присъстват
родителите.
Качествените
характеристики
включват
индивидуални
консултации,
при
необходимост
попродължително съдействие в периода след предоставяне на
услугата, разясняване на несправедливостта на деянието и
психо-социални консултантски и посреднически умения.
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Насърчаване на равен достъп до правосъдие за всички деца

Поглед отвътре: правата на децата в Централна
и Източна Европа и Централна Азия
Автори на статията са Стивън Голъб & Ан Гранджан.
Притежател на авторските права е УНИЦЕФ. Статията може
да бъде намерена на уеб адрес: http://www.unicef.org/ceecis/Insights2014_on_promoting_equitable_access_to_justice_for_all_children.pdf

Резюме
Правата на десетки хиляди деца в Централна и
Източна Европа и Централна Азия се нарушават ежедневно
– включително правото на здравеопазване, правото на
качествено образование и правото да не бъдат подлагани на
злоупотреба, насилие и експлоатация. Много от тях са жертви на
престъпления, понякога извършвани от най-близките им хора.
Множество семейства са лишени от правото си на социално
осигуряване и на други придобивки от административните
органи или са разделени от децата си чрез съдебни решения.
Въпреки това, само част от децата и семействата им са в
състояние да оспорват решенията в съда и да имат достъп до
справедливи, навременни и ефективни правни средства за
защита – с други думи, само една малка част имат достъп до
правосъдие. 1 Някои групи – например жените, малцинствата
и хората с увреждания – като цяло са изправени пред повече
1 Достъпът до правосъдие е възможността за получаване на справедливо и
своевременно правно средство за защита срещу нарушаване на права, както
е залегнала в национални и международни норми и стандарти, включително
Конвенцията на ООН за правата на детето; базирана на „Програма за
правосъдие: достъп за всички” на Програмата на ООН за развитие. Ръководство
за практикуващи в областта на достъп до правосъдие въз основата на подход,
базиран на права на човека, UNDP, Банкок, 2005.
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предизвикателства от други. Поради своя зависим статут децата
са особено уязвими. Децата в региона2 срещат огромни пречки
при достъпа до правосъдие. Те се сблъскват със същите пречки,
както и другите граждани, но в допълнение са изправени и пред
специфични правни и социални препятствия поради особения
си статут на непълнолетни. Макар от една страна децата да са
признати като особено уязвими по отношение на нарушения
на техните права, от друга страна те също така са тези, които
са изправени пред най-много пречки за достъп до правосъдие.
Правосъдните системи в региона като цяло не са адаптирани
към правата на децата. В повечето страни законодателството
и процедурите, свързани с отношението към деца, участващи
в правни процедури, не са адаптирани към конкретните
им права и нужди. Повечето страни нямат специализирани
съдии, прокурори и следователи, които да работят по делата
с участие на деца. В резултат, правосъдната система може в
действителност да донесе нови страдания за децата и да им
нанесе допълнителни вреди, вместо да ги възстанови. Тя може
също така да обезкуражи децата и семействата им да търсят
правосъдие. И все пак въпреки тази реалност децата рядко се
вземат предвид и често остават извън стратегиите, занимаващи
се с достъп до правосъдие. Това издание на „Поглед отвътре”
изтъква основните рискови въпроси и предоставя препоръки
за правителствата, гражданските общества и международните
участници с оглед насърчаване на равен достъп до правосъдие
за всички деца.
Достъпът до правосъдие: Еволюиращо понятие
Достъпът до правосъдие е развиващо се понятие, което
включва следните елементи: Възможност да се получи достъп
до институции, където по съдебен ред или по друг начин се
решават въпроси, свързани с права и закона. Съдебните,
административните и другите правосъдни институции са
безполезни за хората,които не могат да прекрачат прага на
2 Държавите от региона могат да бъдат намерени на www.unicef.org/ceecis/region2.html.
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съда или на друга институция. Законите са само думи, ако не
бъдат приведени в действие.
Справедлив процес с публично разглеждане и вземане на
решения по спорове и други правни въпроси
Веднъж преминали през тези институционални врати,
участниците трябва да се ползват от процедури, зачитащи
техните права, обясняващи разглежданите правни, позволяващи
компетентно представителство, отчитащи другите особени за
тях обстоятелства и осигуряващи им справедлив и бърз процес
с публично разглеждане и постановяване на решения.
Независими справедливи решения
Въпреки че никоя правосъдна институция не може да бъде
съвършена, ефективният достъп до правосъдие зависи не само
от това дали хората могат да участват в съдебни дела или от
процедурите, регламентиращи протичането на тези дела, но
и от това дали накрая се стига до независимо справедливо
решение. Това от своя страна включва не само естеството на
решенията, но и дали те се прилагат от съответните органи.
Този увеличаващ се акцент върху справедливите решения (а не
само справедлив процес) е част от начина, по който се развива
понятието за достъп до правосъдие. Исторически терминът
„достъп до правосъдие” се дефинира от някои кръгове като
право на едно лице да предприеме съдебни действия, за
да защити правата си, особено когато те са били нарушени.
Макар само по себе си да е все още валидно, това схващане
е разширено, за да включва и други аспекти на достъпа до
правосъдие. Международните договори и други документи
могат допълнително да пояснят нашето схващане за това
понятие. Като се има предвид, че всички държави в региона са
страни по Международния пакт за граждански и политически
права, и че този документ се прилага както към деца, така и
към възрастни, следва да се посочат съответни части от пакта.
Специално внимание трябва да се обърне на член 2.3:
„Всяка държава – страна по този пакт, се задължава:
а) да осигури на всяко лице, на което правата и свободите,
признати в този пакт, са били нарушени, ефикасни средства
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за възстановяването им, дори и нарушението да е извършено
от лице, действащо в качеството си на официално лице;
б) да осигури на всяко лице, претендиращо за такова
възстановяване, правото това да бъде установено
от компетентните съдебни, административни или
законодателни власти или от всяка друга компетентна
власт, предвидена в правната система на държавата, и да
развива възможностите за правна защита;
в) да осигури привеждането в изпълнение от
компетентните власти на такова възстановяване,
когато то е било признато за основателно.” 3 Член 14
допълнително
хвърля светлина върху това какво включва
достъпът до правосъдие: „Всяко лице има право при
разглеждане на …правата и задълженията му в граждански
процес на справедливо и публично разглеждане на делото от
компетентен, независим и безпристрастен съд, установен
със закон.”4 В един от своите Общи коментари Комитетът по
правата на детето съществено допринася за поясняването на
това как особеното положение на децата прави прилагането на
закона – т.е. гарантирането, че добрите закони, съществуващи
на хартия, се привеждат в изпълнение и на практика – още
по-важно за достъпа на децата до правосъдие: „За да имат
смисъл правата трябва да съществуват ефективни правни
средства за защита, които да отстраняват нарушенията.
Това изискване е изрично заложено в Конвенцията...
Особеният и зависим статут на децата им създава реални
трудности при използването на правните средства за
защита за отстраняване на нарушения на техните права.
Така че държавите трябва да обърнат специално внимание,
за да гарантират, че децата и техните представители
разполагат с ефективни, съобразени с децата процедури. Те
трябва да включват предоставянето на лесна за възприемане
от детето информация, консултации, застъпничество,
включително подкрепа за самостоятелна защита, както
3 Международен пакт за граждански и политически права, член 2.3.
4 МПГПП, член 14.
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и достъп до независими процедури за подаване на жалби
и до съдилищата с необходимата правна и друга помощ.
Когато се установи, че дадени права са нарушени, трябва да
има подходящо обезщетение, включително компенсации, а
когато е необходимо – мерки за подпомагане на физическото
и психическото възстановяване, рехабилитация и
реинтеграция, както се изисква от член 39 [от Конвенцията
за правата на детето].”5 Становището на Комитета е в
съответствие с по-общата еволюция на концепцията за достъп
до правосъдие през последните години, включително и в
рамките на системата на ООН. Например, както се посочва
в Практическите насоки от 2004 г. на Програмата на ООН
за развитие, достъпът до правосъдие е не само въпрос на
процедури, но и въпрос на независими справедливи решения,
силно обвързани с демократичното управление и намаляването
на бедността.6
По-нататък документът разяснява, че „Достъпът
до правосъдие е много ... повече от подобряване на
индивидуалния достъп до съдилищата ... Той трябва да бъде
дефиниран с оглед да гарантира, че правните и съдебните
решения са независими и справедливи.”7 Поставя се акцент и
върху равнопоставеността. Както допълнително е обсъдено
по-долу, когато се разглежда въпросът защо регионалният
дневен ред по върховенството на закона следва да постави
като приоритет достъпа на децата до правосъдие, наблюдава
се и повишено международно внимание към справедливия
процес и решения както за децата като цяло, така и за групите,
изправени пред особени трудности поради пол, етническа
принадлежност, бедност, увреждания и тежко семейно
положение. Разширеното схващане за това какво води след
5 Комисия по правата на детето, Общ коментар № 5 по „Общи действия по
изпълнение на Конвенцията за правата на детето”, CRC/GC/2003/5, 2003,
параграф 24.
6 Програма за развитие на ООН, Достъп до правосъдие: информация за
практика, UNDP, 2004, стр. 3.
7 Пак там, стр. 6
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себе си достъпът до правосъдие намира отзвук и в други
ключови документи.
Докладът на Световната банка от 2009г. „Достъп до
правосъдие и правно овластяване” изрично свързва двете
понятия, подчертавайки, че правното овластяване отива отвъд
съдебната власт, като взема предвид цялостната правосъдна
система и институции на държавата.8 Докладът за 2009г. на
Генералния секретар на ООН до Общото събрание придвижва
анализа още една крачка напред, отстоявайки силно
ключовата роля на гражданското общество за повишаване
на справедливостта за хората в неравностойно положение:
„Правното овластяване се корени в подход към развитието,
основан на правата на човека, който признава, че бедността
е резултат от безсилие, изключване и дискриминация.
Правното овластяване насърчава подход на участие в
развитието и признава значението на ангажираността на
гражданското общество и на общностните организации,
гарантираща, че бедните и маргинализираните притежават
идентичност и глас. Подобен подход може да укрепи
демократичното управление и отговорност…”9 Въпросът
тук е не да се приравнява правното овластяване с достъпа до
правосъдие, а последното да включва по-широк спектър от
дейности и стратегии. По-скоро трябва да скицира еволюцията
на понятието „достъп до правосъдие“, така че то да включи
увеличаващ се брой заинтересовани страни и институции.
Взаимодействие на децата с правосъдните системи
Децата могат да си взаимодействат с правосъдните
системи по различни причини. Някои от тях са описани подолу, демонстрирайки множеството начини, по които правата
на децата могат да бъдат защитавани, укрепвани и отстоявани
8 Vivek Hansraj Maru, Достъп до правосъдие и правно овластяване: преглед на
практиката на Световната банка, Работен документ “Правосъдие и развитие”
№ 9/2009 на Световната банка, Световна банка, Вашингтон, окръг Колумбия, 1
септември 2009 г.
9 ООН, Общо събрание, Правно овластяване на бедните и изкореняване на
бедността. Доклад на Генералния секретар, A/64/133, 13 юли 2009 г., параграф
4.
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чрез справедливи държавно-администрирани процедури,
институции и услуги:
Децата като страни по граждански дела
Правата и благосъстоянието на децата са силно застрашени,
когато биват разглеждани въпроси като попечителство, грижи и
наследяване.
Децата като страни по административни процедури и
производства
Държавните
институции
предприемат
такива
административни действия, когато например вземат решение
кога или дали деца ще получават социални помощи и здравни
услуги или когато се намесват, за да изведат деца от вероятно
насилствена домашна среда.
Децата като жертви на престъпления и друго малтретиране
Деца, които са насилени физически, сексуално или по друг
начин, е необходимо да се обърнат към правосъдната система
за помощ и претърпени вреди.
Децата като обвиняеми и задържани лица
Деца, обвинени или осъдени за престъпления, се явяват
в двойна роля по отношение достъпа до правосъдие в това,
че държавата може да търси правосъдие от тях (било то
наказателно, реабилитационно или възстановително), като
същевременно е необходимо да гарантира правосъдие за тях
с оглед справедливо отношение от полицията, прокуратурата,
съдебната власт и други участващи институции.
Децата като свидетели и участници
Възможнo е да съществува необходимост деца да участват
в съдебни производства като свидетели на престъпления или
по други причини, когато могат да допринесат с информация.
Децата като бенефициенти на социални и други услуги
Въпреки че това широко понятие за децата като
бенефициенти със сигурност се припокрива с някои от
посочените по-горе категории, то заслужава повишено
внимание, тъй като обхваща разнообразни ситуации, в които
деца може да се нуждаят от помощ и защита, като например
когато са скитници, бегълци, принудени да напуснат домовете
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си заради конфликт, или по друг начин са попаднали в капана
на затруднено семейно положение. Един основен аспект на
взаимоотношенията на децата с правосъдните системи е, че
всички те твърде често биват игнорирани или не участват в
този процес по силата на това, че са изключени от тези системи
поради правни, социални, психологически или други бариери,
които отчасти са обсъдени в следващия раздел.
Неравенство в достъпа на деца до правосъдие в региона
Разбира се, не само децата, а всички хора по света са
изправени пред недостатъчен достъп до правосъдие, но поради
различни обстоятелства и редица причини този проблем е
особено тежък и несправедлив за децата, което е една от
главните причини да е необходимо всеки дневен ред, свързан
с върховенството на закона, да обръща внимание на правата и
състоянието на децата. Причините за това явление в региона
естествено са различни, но исторически те включват:
● Наследството на комунистическото управление,
което ограничава създаването на институции, защитаващи
индивидуалните права като цяло и в частност тези на децата.
● По същия начин последиците от това управление
върху развитието на независими институции на гражданското
общество, които могат да се застъпват за правата и
благосъстоянието на децата, както и да предоставят важни
правни и други услуги.
Допълнителните обществени влияния, които по-долу са
обсъдени по-подробно, включват:
● вкоренени, често традиционни нагласи, които в някои
отношения отричат или игнорират правата на децата;
● наличието в някои общества на традиционни правосъдни
системи, които макар да имат някакви предимства, могат да
работят и във вреда на децата;
● особени дискриминационни нагласи, практики, политики
и/или законодателство, доколкото те се отнасят до момичета и/
или деца от малцинствата;
● сходни затрудняващи ограничения, засягащи децата
с увреждания и живеещите в бедност или при трудни
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семейни обстоятелства. Въз основа на този списък като кратка
предистория, проблематичните правни положения на децата
включват, но със сигурност не се ограничават до, следното: Деца,
които не могат или не желаят да търсят достъп до правосъдие.
Възможно е децата да не са в състояние или да не желаят да
съобщят за дадено престъпление. Най-обичайната причина е,
че те просто са прекалено малки, за да осъзнаят какво им се
е случило, а доколкото са в състояние да направят това, могат
да ги спрат фактори като страх, зависимост или дори обич
към извършителя. Когато е имало физическа или сексуална
злоупотреба, децата може да са прекалено травматизирани, за
да съобщят, обсъждат или свидетелстват за престъплението. Те
могат да се тревожат от това кой ще се грижи за тях, ако бъдат
изведени от насилствената домашна среда. Дори и това мрачно
обобщение не изтъква достатъчно силно ограниченията
върху способността на децата да направят стъпка напред и да
потърсят справедливост. Изследване за достъпа до правосъдие
на деца, извършено от Регионалния офис на УНИЦЕФ през
2012 г. 10 (наричано по-долу „Изследването”), цитира коментар
на офиса на УНИЦЕФ в Албания, който може да се приложи
навсякъде другаде в региона: „Множество малтретирани
деца не молят за помощ, вероятно защото възприемат
насилието като нормално явление и не се смятат за жертви
на насилие”. В много правосъдни системи за определени
престъпления е необходимо оплакване от страна на жертвата,
за да започне наказателно производство. В някои страни обаче
законът не признава каквото и да е право от страна на по-малки
деца да внасят такива жалби. В контекста на наказателния закон
отсъствието на такова право понякога се нарича отсъствие
на процесуална легитимация или дееспособност. В някои от
страните от региона възрастта, под която децата не могат да
подават оплакване, е 14 години. Очевидно е, че това може
да лиши децата дори от търсене на правосъдие. То също така
10 Изследването на офисите на УНИЦЕФ и техни правителствени и
неправителствени партньори в подбрани страни от региона на Централна и
Източна Европа и Централна Азия, е изготвено от консултанта на УНИЦЕФ Дан
О’Донъл през 2012 г.
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поставя потърпевшите деца в положение на зависимост от
родители, които може да не са склонни да потърсят правосъдие
или биха могли дори да са извършители на самите злоупотреби.
Основното тук е, че колкото и да е трудно за много възрастни
да достигнат до правосъдните системи в региона и по целия
свят, проблемът на децата определено е най-тежък. Доста почесто от възрастните децата нямат познанията, способността
и независимостта да търсят правосъдие. Дори само за да
се обърнат към правосъдните системи, те често се нуждаят
от помощта на социални работници и психолози, както и от
специално обучени и съпричастни адвокати, полицейски и
други служители от съдебната система.
Деца, изключени от ефективна помощ от правосъдните
системи
Дори когато децата са готови и способни да се обърнат за
помощ, Изследването описва множество аспекти, при които
държавните институции в целия регион далеч не успяват да
им помогнат на практика да получат помощ. В повечето случаи
съществува недостиг на правни, социални и психологически
услуги, които да могат да позволят на децата да се ангажират
с непознати хора и – както изглежда на самите деца –
непознати правосъдни институции, които да идентифицират
случаи на деца-жертви и да ги подпомагат в извършването на
болезнената стъпка напред към установяване на претърпени
вреди и търсене на терапия и друга помощ. Макар че има
забележителни изключения от правилото, като например в
някои страни работата на омбудсманите и неправителствените
организации, обикновено децата получават дори по-малко
помощ от възрастните – макар тяхната нужда от помощ да е
още по-голяма. И в този случай обаче проблемите, обхващащи
липсата на достъп до правосъдие на децата, отиват по-дълбоко
от недостатъчния достъп до конкретни услуги (колкото и той да е
проблематичен). Например, макар повечето офиси на УНИЦЕФ,
участвали в Изследването, да не разполагат с достатъчно
информация за дела, свързани с деца и техните семейства,
тези, които са говорили по този въпрос, по-скоро са изразили
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отрицателно мнение спрямо възможността резултатите да
бъдат справедливи и ефективни. Информацията, събрана
чрез УНИЦЕФ в няколко страни, показва, че съдиите и другите
институции често не вземат насериозно детски случаи, гледни
точки или най-добрия интерес на детето. Конкретен пример за
това явление е нежеланието на някои съдилища да извеждат
извършители на домашно насилие от домовете им. Когато
не съществуват временни места за настаняване, децата (а не
извършителите) са тези, които страдат от това лошо отношение,
като те често биват настанявани в институции. По този начин
жертвите (децата) в известен смисъл биват наказвани дори и в
процеса, който се опитва да ги защити. Освен това корупцията,
завладяла много от правосъдните системи, нанася вреди на
уязвимите и маргинализираните деца дори повече, отколкото на
възрастните. Както заключава офисът на УНИЦЕФ в Киргизстан
в Изследването „Корупцията в полицията и съдебната власт
позволява на извършителите на престъпления срещу деца да
избегнат отговорност. По този начин престъпления, свързани
със сексуално насилие върху ненавършили пълнолетие лица,
често завършват в съда с преквалифициране на престъплението
от углавно в не толкова тежко, което позволява прекратяване
на делото поради „помирение” между страните и изплащане
на парични компенсации за вреди. В тези случаи детето
става предмет на договаряне и печалба за родители, съдии и
разследващи.” Въпросът тук не е да се открои една държава, а
да се подчертае явление, обхванало много страни в цял свят,
включително някои и в този регион.
Деца, които не са в състояние да търсят привеждане в
действие на закона и правна реформа
В цял свят един злощастен факт от правния живот е, че дори
при най-доброто законодателство и правни решения се срещат
трудности при прилагането. Тоест, макар законодателството
и политиките да могат да бъдат реформирани, а съдилищата
и другите държавни институции да постановяват стабилни
правни решения, твърде често тези реформи и решения не се
привеждат в изпълнение. В тяхна полза може да се каже, че
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правителствата, международните организации и организациите
на гражданското общество се стремят към реформи и
съдебни решения, но най-голямото предизвикателство често
се състои в това постигнатите на книга правни победи (с
оглед на законодателство, регулиране, съдебни решения и
административни актове) да бъдат приложени и на практика.
Особено предизвикателство е проблемът с децата. За
разлика от земеделските производители, бедните градски
жители, жените, малцинствата и други хора в неравностойно
положение, повечето деца не притежават дееспособност, за
да търсят привеждане в изпъление на закона, независимо
дали индивидуално или като част от организирани групи.
Това засяга децата по безброй начини. Например, както е
обяснено в Изследването, офисите на УНИЦЕФ в някои страни
отчитат трудности при гарантиране на точното изпълнение на
съдебни разпореждания по въпроси като подкрепата на деца и
попечителството. В някои случаи отговорността за изпълнение
на съдебните решения по граждански дела пада върху служби,
съсредоточаващи се предимно върху финансовата компенсация,
и чиято липса на опит понякога причинява ненужно страдание
на децата при семейни дела. По същия начин в областта
на правната реформа най-вече децата не са в състояние да
настояват за законови и регулаторни промени, както и промени
в политиките, които ще подобрят достъпа им до правосъдие. За
разлика от възрастните, на тях им липсват както правомощията
да настояват за реформи, така и капацитетът да се опитат да
приведат в изпълнение тези реформи.
Традиционните правосъдни системи могат да засягат
неблагоприятно достъпа на децата до правосъдие
Традиционните правосъдни системи представляват един
начин, по който хората в някои страни от региона (по-специално
в селските райони), получават достъп до правосъдие. Те може
и да имат своите основания с оглед на това, че тези системи са
по-достъпни,по-евтини и разбираеми, отколкото държавните
съдилища и други официални съдебни институции.Когато обаче
традиционните системи поемат за разглеждане спорове и
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проблеми със сериозни последици за деца, те могат да нанесат
повече вреда, отколкото полза. Случаи на домашно насилие,
сексуално насилие или отказ от наследствени права може да
имат сериозни отрицателни последици върху благосъстоянието
на детето, ако (какъвто е случаят с някои традиционни системи)
не се препращат към националното или международното
право. Както и в официалните съдебни институции, децата
страдат дори повече от възрастните, тъй като не разполагат
с правомощията и капацитета да отстояват своите права и
интереси.
Значението на достъпа на децата до правосъдие за
дневния ред по върховенство на закона в региона
Посоченото дотук води до едно основно заключение за
подобряване на достъпа на децата до правосъдие в региона: той
е жизнено важен както за защита правата и благосъстоянието на
децата понастоящем, така и за изграждане на успешно бъдеще
за обществата, живеещи в региона. Като такъв, достъпът
на децата до правосъдие следва да представлява решаващ
елемент от всеки план, свързан с върховенството на закона в
региона. За този извод има няколко основания:
Подобреният достъп до правосъдие за децата ще бъде част
от световна тенденция за използване на закона за равноправно,
овластяващо развитие. В съответствие с еволюиращата
концепция за достъп до правосъдие, описана по-горе,
сближаването между закона и развитието се характеризира с
повишено внимание към равенството и овластяването. Дори
Световната банка, която в голяма част от своята история се
съсредоточава предимно върху общия икономически растеж,
през последното десетилетие все повече обръща внимание на
равенството и правното овластяване като ключови елементи
на виждането за взаимодействието между правосъдието и
развитието. Това виждане, което особено много се застъпва и
формулира в нейната програма „Справедливост за бедните”,
може да бъде намерено и в други ключови публикации на
Световната банка.11 Много други институции по сходен начин
11 Виж, например, “Правен преглед на Световната банка: законност, равенство
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наблягат върху равенството и овластяването на хората в
неравностойно положение и други уязвими групи от населението
(разбира се, включително децата) като част от всеки план,
свързан с върховенството на закона. Книга на Международната
организация за развитие на правото (МОРП) от 2010 г.,
включваща глава и за правното овластяване и отговорност на
децата12, отразява тази тенденция, което прави и предстояща
публикация на Инициативата за правосъдие на „Отворено
общество”.13 Една нова международна неправителствена
организация „Namati” по подобен начин се фокусира върху
програми за равнопоставено развитие, съдържащи и правно
овластяване. Като се имат предвид тези съображения, всяка
регионална програма, свързана с върховенството на закона,
ще бъде много непълна и несъвместима с налагащите се
международни тенденции, ако не обхваща отговорност,
включване, програми за овластяване и реформи, конкретно
насочени към деца.
Справянето с проблемите, свързани с достъпа на децата
до правосъдие, ще подпомогне борбата с бедността и
социалното изключване
Липсата на правосъдие засилва бедността и социалното
изключване. За децата това означава, че непосредствените
вреди, понасяни вследствие на слабия им достъп до правосъдие,
за съжаление запазват индивидуалната и обществената бедност
и развитие” [The World Bank Legal Review: Law, Equity, and Development], том
2, Световна банка, Вашингтон, окръг Колумбия, 2006 г. и “Правен преглед на
Световната банка: правни иновации и овластяване за развитие” [The World
Bank Legal Review: Legal Innovation and Empowerment for Development], том 4,
Световна банка, Вашингтон, окръг Колумбия, 2013 г.
12 Anne Grandjean, “Няма права без отговорност: насърчаване на достъпа
до правосъдие за деца” [‘No rights without accountability: promoting access to
justice for children’], в Stephen Golub, изд. ,,Правно овластяване: Перспективи
на практикуващите” [Legal Empowerment: Practitioners’ Perspectives,],
Международна организация за развитие на правото (МОРП) [International Development Law Organization (IDLO)], Рим, 2010г., стр. 265-283.
13 Stephen Golub, изд, “Правно овластяване: Как и защо” [Legal Empowerment:
How and Why], Фондации “Отворено общество” (ФОО), Ню Йорк, предстоящо.
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и в зряла възраст. Ценното при поставянето на ударението върху
достъпа до правосъдие на децата се крие не само в отстояването
на техните права и подобряване на благосъстоянието им. То е
важно и за да гарантира цялостния прогрес на обществото през
идните години.
Един особено ключов начин, по който се отразява
ценността на достъпа до правосъдие на децата, включва
самоличността от правна гледна точка – или по-скоро липсата
на такава. Например, когато деца, които не са регистрирани от
държавата при раждане или други ключови моменти от живота
им, могат да загубят своя достъп до образование, здравно
осигуряване или други атрибути на гражданството. По подобен
начин непризнаването на съответни права и придобивки за
малцинства или деца на имигранти може да им нанесе вреди
като възрастни, ограничавайки доходите им или по други
начини, по които те могат да контролират в по-голяма степен
живота си.
Неспособността на правната система да предостави този
най-основен достъп до правосъдие може да преследва даден
човек през остатъка от живота му. Преминавайки от отделното
лице към цялото общество, щетите могат да се мултиплицират
по отношение на население, което не е толкова образовано
или здраво, колкото е необходимо за пълен национален
социално-икономически прогрес. Изобилстват примерите
за въздействието на недостатъчния достъп на децата до
правосъдие върху увеличаването на бедността. Независимо
дали те са изключени, жертви или обвиняеми, които се нуждаят
от защита или от друго взаимодействие с една слаба съдебна
система, липсата на достъп до правосъдие за тях може да
доведе до липса на достъп до образование или до неадекватно
здравеопазване, наред с други нарушения на правата на детето.
Например деца, страдащи от насилие в семейството, което
съдебната система не може да преустанови, също е много
вероятно да изпитат неблагоприятни образователни и здравни
последици. Подобни последици могат да сполетят деца, на
които се отказва да бъдат защитени от закони за детския труд,
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или които са жертва на трафик на хора или на сексуален трафик.
Подобни последици могат да причинят бедност или да я
запазят за цял живот.В още едно отношение липсата на достъп
до правосъдие за деца има още по-тежки последици, отколкото
при възрастните, защото това може евентуално да затрудни още
повече самите правосъдни системи. Децата трябва често да се
примиряват с последиците от намаления достъп до правосъдие
в зряла възраст. Но обществото като цяло плаща цената, тъй като
децата, станали жертва на неадекватен достъп до правосъдие,
могат да затруднят правосъдните системи, когато пораснат.
Следователно крайният резултат е, че достъпът до правосъдие
за децата трябва да се разглежда като възможност за региона
да натрупва ползи, отиващи далеч отвъд защитата на правата
на човека, които са важни сами по себе си.
За обществата, които инвестират в децата, включително
чрез програми, свързани с върховенството на закона, и
улесняващи техния достъп до правосъдие, е по-вероятно да
постигнат икономически и социален напредък. Насърчаването
на равно третиране на особено обременени категории деца
е важен приоритет. Вредите, които всички деца претърпяват
поради намален достъп до правосъдие, могат да бъдат още посериозни в дадени общества за някои деца поради пол, статут
на малцинство, увреждания, или деца, живеещи в бедност или
изпитващи други затрудняващи семейни обстоятелства (като
злоупотреба с наркотични вещества, психично заболяване
или семейна раздяла). Както Изследването обяснява, в някои
страни родителските нагласи по един и същ начин ограничават
достъпа до правосъдие и до образование; а за момичетата
по-специално се предполага, че трябва да премълчават
проблематични семейни ситуации. Децата се нуждаят от
независими юридически съюзници, които да ги запознават
с техните права, да ги съветват в конкретни ситуации и да ги
представляват, когато е необходимо. Подобна дискриминация
може да играе роля не само в семейния живот, но (както вече
беше отбелязано) и в традиционните правосъдни системи, и в
държавните системи. Обществените нагласи към момичетата
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могат да се отразяват в това как те са третирани от полицията,
прокуратурата, съдилищата и правната система като цяло. Макар
тази дискриминация срещу момичетата в никакъв случай да не
е еднаква навсякъде в региона, тя е особено забележителна,
защото опитът и проучванията показват, че равното третиране
и статута на жените съществено допринасят както за
икономическия, така и за социалния прогрес. Следователно
всяка програма, свързана с върховенството на закона, трябва
да обръща внимание на достъпа на момичетата до правосъдие.
Децата от малцинствата също могат да са подложени на подобна
дискриминация. Както свидетелстват такива организации
като Инициатива за правосъдие на „Отворено общество” и
Европейският център за правата на ромите, ромските общности
и техните деца са обект на предубеждения и получават понискокачествени обществени услуги в голяма част от региона.
Въпреки че е постигнат напредък благодарение на усилията на
тези институции на гражданското общество и техните съюзници
чрез съдебни дела и друго застъпничество, ромските деца често
разполагат с неравни образователни и други възможности. В
много от страните вкоренените нагласи, политики и закони по
сходен начин ограничават достъпа на ромите до правосъдие и
социални услуги.
Поради това справедливи, овластяващи програми,
свързани с върховенството на закона, могат и трябва да вземат
предвид по различни причини достъпа до правосъдие за
определени категории деца. Първо, както при всички деца,
подобна инвестиция отстоява правата им в краткосрочен
план, а с течение на времето допринася за обществения
прогрес. Също толкова важно е, че за да имат реален смисъл
програмите, свързани с върховенството на закона, те трябва да
са насочени основно към най-уязвимите обществени групи –
деца от особено маргинализирани групи – така че с помощта на
закона да придобият по-голям контрол върху живота си…
Очаквайте продължение в следващия брой на бюлетина
на ФИЦЕ-България.
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Обучение по младежко участие по проект
“Подпомагане на младежкото участие в България”
Имах късмета и огромното удоволствие да бъда част от
обучението на ФИЦЕ-България по проекта “Подпомагане на
младежкото участие в България”, което се проведе на 5 и 6 юни
2014 г. в София. За мен това бяха два дни, в които натрупах
ценни знания и умения, поднесени по изключително забавен
и приятен начин от двете лъчезарни обучителки Мартине
Тобе и Изабел Аларкон от Холандия. Техните иновативни и
интерактивни методи направиха материала лесен за усвояване
за всички участници. Те от своя страна бяха обединени от темата
за младежкото участие, която по някакъв начин вълнуваше
всички, въпреки разликите във възрастта и професията им.
Още във въведението в началото на първия ден двете
обучителки ни запознаха с техния стил на провеждане на такъв
тип обучения – изпълнен с много с смях и добро настроение,
което несъмнено успяха да предадат и на всички участници, като
съвсем скоро бяхме въвлечени в “Игра на Бинго” с цел взаимно
опознаване. След като всички се запознахме и отърсихме от
първоначалните притеснения, обучението продължи с кратко
представяне на законовата рамка в Холандия, свързана с
въпросите на младежкото участие – Закона за грижата за
младежи и деца и за младежкото участие, както и Конвенцията
за правата на детето от 1989 г. Беше ни представена и стълбицата
на Роджър Харт за участието. Чрез перфектно съчетание
на теоретично знание и практически умения аз и другите
участници се научихме как се разполагат различни дейности по
тази стълбица. За целта работихме в екипи, съчетавайки опита
на всеки от участниците в проекти, свързани с проблемите на
обучението. Представени ни бяха и трите нива на участие в
институциите – микро, макро и мезо, както и множество добри
практики от Холандия. Програмата беше наситена, усвоени
бяха множество полезни и интерактивни методи и практики
за включване на младежите. Изведени бяха характеристиките
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на добрия фасилитатор и се научихме как да организираме
обсъждане под формата на “Световното кафене”. Самите ние
влязохме в ролята на младежи и изпитахме върху себе си
позитивния ефект от тези методи, научавайки много без дори
да усетим тежестта на усвоените знания и умения.
Вторият ден от обучението протече по познатия ни вече
начин, като нашите обучителки бяха подготвили още много
изненади. Научихме и други методи за включване на младежи,
като дебат и кръгла маса и как да бъдем фасилитатор на подобни
дейности. Един от акцентите на деня беше как да изведем
актуален проблем, добра или лоша практика с помощта на
ролеви игри.
В края на двудневното обучение се чувствах обогатена
с нови знания и заредена с позитивна енергия и идеи, а не
изтощена. Надявам се, че и другите участници са останали
с подобни впечатления и че обучнието е било също толкова
полезно и приятно и за тях!
Катерина Симеонова, стажант
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Системи за управление на качеството – връзка
между теорията и практиката
В Уикипедия значението на термина качество е разгледан
по описателен начин и чрез даване на примери, ние избираме
американското опроделение за качество. Американското
общество дефинира качеството с две значения:
1. характеристиките на продукт или услуга, които са
породени от техните възможности да задоволят установени
или подразбиращи се нужди;
2. продукт или услуга без недостатъци.
Качеството на продукт или услуга се отнася към
разбирането на степента, до която продукта или услугата
покрива очакванията на клиента.Качеството няма специфично
значение ако не е свързано с определена функция и/или обект.
Качеството е осезаем, условен и субективен атрибут.
Най-прогресивната гледна точка за качеството е, че то
се определя изцяло от клиента или крайния потребител и
е базирано на оценката на клиентския опит с продукта или
услугата. Клиентският опит е съвкупността от всички допирни
точки, които клиентите имат с продукта или услугата и по
дефиниция е комбинация от всички тях. Например, всеки път
когато някой купува продукт, той остава с впечатление базирано
на това как е продаден, как е доставен, как е изработен, каква
поддръжка получава по-късно и т.н.
Определението на доц. Юрий Алкалай в “Управление чрез
тотално качество” е следното:
„Качеството се определя от степента, до която
продуктът или услугата служат успешно на целите на
потребителя в процеса на използването им, а не само в
процеса на продажбата.“ И още едно определение в контекста
на ISO 9000/2000: „Степента, в която набор от вътрешни
характеристики на определен продукт, услуга, решение,
документ, информация, или резултат от процес изпълнява
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потребност или очакване, които са изразени, общоприети
или задължителни.“
Като заключение можем да кажем, че качество, това е
степента, до която съвкупност от присъщи характеристики,
изпълнява някакви предварително зададени изисквания. След
като намерихме относително добро определение за качество,
ще се опитаме да представим и определение за Система за
управление на качеството. Едно предложение намираме в самия
стандарт ISO 9000/2000: Система за управление, позволяваща
да се ръководи и контролира дадена организация по отношение
на качеството. Нашето определение за Система за управление
на качество на социална услуга, което предлагаме на вашето
внимание е: съвкупност от дейности, чрез които се реализират
изискванията на стандартите за социални услуги в практиката,
довеждащи до най-голяма удовлетвореност на клиентите.
Цикълът на управление на качеството и усъвършенстване
на работата на организацията, който ви предлагаме е следният:
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Този цикъл е валиден за всички видове услуги и ако трябва
да бъде преведен на езика на практиката, означава, че всяка
организация се нуждае от периодичен анализ на собственото си
състояние по отношение на качеството, след което е важно да
бъде назначен специалист, който да отговаря за провеждането
на политиката на управление на качеството и да бъде
формиран екип за това; по време на реализирането на плана
за подобряване на качеството, който включва провеждането на
различните мероприятия за подобряване на различни части от
функционирането на организацията; периодично се извършва
мониторинг и поетапна оценка; а накрая, което е и начало на
следващия период, се реализира нов анализ...
След като разгледахме общия случай на качество и
системи за управление на качеството, ще преминем към
разглеждане на ситуацията в България. В Методика за
определяне на длъжностите на персонала в специализираните
институции и социалните услуги в общността – приложение към
Заповед № РД01-864 от 30.10.2012 г., издадена октомври 2012
г. от Министъра на труда и социалната политика е записано, че:
„Основните цели са: осигуряване на такава структура
на персонала, която да оптимизира грижата за деца и
лица, ползващи социални услуги, повишаване на качеството
й и кадровото обезпечаване на социалните услуги, чрез
осигуряване на мобилност при наемането на необходимия
персонал. Основен акцент: да се осигури предоставянето
на качествена грижа съобразно индивидуалните планове за
грижа и специфичните потребности на отделните групи
потребители на социални услуги - деца и лица в риск, деца с
увреждания, възрастни хора с увреждания и др. „
В България се говори за качествени грижи, качествено
обслужване, без ясна представа за това какво точно означава
това и още повече – без въведени задължително изискване
за използване на доказали се и сертифицирани Системи за
развитие и осигуряване на качеството на дадена социална
услуга.
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Качеството е нещо твърде субективно, но не пречупено
през гледната точка на клиента и неговата удовлетвореност
от ползваната услуга, а реализирано според разбиранията на
доставчика на социалната услуга, общината и разбиранията на
проверяващите и осъществяващите контрола върху качеството
(Например Агенция за социално подпомагане, Държавна
агенция за закрила на детето).
Създадени са и са задължителни Критерии и стандарти за
социални услуги за деца (Наредба за критериите и стандартите
за социални услуги за деца, в сила от 21.11.2003 г.Приета с ПМС
№ 256 от 07.11.2003 г.Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм.
ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г.,
изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври
2009 г).
Ако разгледаме например чл. 6а обаче ще видим много
ясно императивните, неясни послания, в които се казва каква
трябва да бъде реалността, но не и как тя да бъде постигната.
„Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007
г.) Доставчикът осигурява условия за развитие и подкрепа
на детето в съответствие с неговите потребности като
гарантира, че:
1.		Материалната база е съобразена с естеството на
услугата и с потребностите на децата;
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Има направена оценка на
потребностите на детето и са разработени план за грижи
и/или план за предоставяне на услугата, освен в случаите по
чл. 5б, ал. 2;
3. Има подходящ екип от професионалисти, ангажирани
с предоставянето на услугата;
4. (нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Средата, в която се
предоставя услугата, е сигурна и безопасна за детето;
5. (нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В процеса на предоставянето
на социалната услуга всички действия на персонала и на
доброволците са в съответствие с правата на детето,
гарантирани от Конвенцията за правата на детето на
Организацията на обединените нации;
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6. (нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Няма да допуска
дискриминация по смисъла на Закона за защита от
дискриминация.“
След като всеки професионалист прочете тази изисквания,
неговите очаквания са, че във всеки Правилник за услуги:
Правилник за ДДЛРГ, Правилник за ДДМУИ или Методика за
предоставяне на Услугата ЦНСТ, например ще бъде посочено
ясно как ще се прилагат тези критерии и стандарти в практиката.
Но освен Стандарта, в който са изброени изискванията за
размера на стаята, прозорците, осветеността и шума, всички
други указания предполагат субективно тълкуване, и поради
това – голяма опастност от грешки и дори сериозни рискове в
работата с клиентите и предоставянето на услугата.
Другото недоразумение, което вече масово се наблюдава
в практиката, че самите контролиращи институции и техните
експерти, не знаят какво означава например създаване на
условия за реализиране на Правото на детето на семейство,
когато детето живее извън семейството си. Осигуряването и
мониторирането на това право или се игнорира, или се разбира
буквално, като това детето да бъде настанено в приемно
семейство или осиновено.
Ако обаче имаше ясна система за осигуряване на качеството
на изпълнението на правата например, в нея щеше да бъде
осигурено място и конкретни указания за реализиране на това
право: в задължителната документация за работата по случай
щеше да има формуляр за регистриране срещите и разговорите
на детето с родителите и близките му, както и място за
отбелязване на честотата на изпращане на писма до близките,
регистриране на прекараните почивни дни и ваканции при
семейството. По този начин щеше да бъде осигурена възможност
за реализиране правото на семейство за детето, даване на ясни
инструкции за работещия в услугата, че това е задължително
и създаване на възможност за обективно мониториране и
сравняване на резултатите между институциите.
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Къде е балансът между творчеството в предоставянето на
услугата и стандартите?
Може ли всичко да бъде сложено в рамка за да се търси
сравнняване и да се стимулира конкурентноспособността?
Къде е мярката между субективното разбиране и
обективните и ясни изисквания?
Как и с какво се мери качеството на една социална услуга и
къде сме ние в този процес?
На тези и други въпроси ще се опитаме да отговорим в
настоящия материал.
Очаквайте продължение на статията в следващия брой на
бюлетина на ФИЦЕ-България.
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Вълшебният свят на Ремелка
или специално внимание за всяко дете
Дашенка Кралева
Експерт Адаптиране и ръководител на проект
„Аз мога – дай ми шанс“
Статията е продължение от предишния брой на
бюлетина
Приложение „Социални умения и учебни филми към тях“
Това приложение съдържа набор от полезни социални
умения, предназначени както за деца със СОП, така и за помалки ученици. Уменията са подбрани по тяхната практическа
приложимост в ежедневието и представляват основа за
развитието на добра комуникация. За улесняване процеса
на усвояване и практикуване на уменията, всяко умение
е придружено с пиктограми или схематични визуални
изображения, които са символен образ на отделните стъпки
или дейности. Освен упражняване на умението в класната стая,
се предвижда практикуването му и извън класа, в училище и у
дома. Особено важно в процеса на правилното усвояване на
всяко умение е упражняването му вкъщи, което отрежда важна
роля на родителите и семейството.
Към въвеждането на всяко умение е препоръчително
използването на подходящи филми/клипове или други
визуални материали и интерактивни техники, например
ролева игра. Съществен момент в работата е стимулиращата и
подкрепяща роля на учителя, използването на игрови похвати,
осигуряване на вариативност на повторението. Приложението
Социални умения съдържа следните умения, които освен
текстово, включват и изображение с пиктограми:
● Умение 1:.Запознанство и неговите производни
● Умение 2:.Задаване на въпрос и негови производни
● Умение 3:.Провеждане на разговор по телефона
● Умение.4:.Провеждане на разговор по телефона, 		
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когато повикването е за друг
● Умение 5:.Обаждане с цел договаряне на среща
● Умение.6:.Оставяне на съобщение на телефонен 		
секретар или гласова поща
● Умение 7: Поздравяване/Изказване на съболезнования
● Умение 8:.Изказване на благодарност към някого
● Умение 9:.Правене на комплимент
● Умение 10:.Обсъждане на важни въпроси
● Умение 11:.Споделяне на нещо с някого
● Умение 12:.Как да кажеш „Не“, както и модели за 		
Карта за представяне на умението и Карта за оценка.
Част Б2 Понятие за време и познаване на часовника
Въведение
„Понятие за време и познаване на часовника“ е втората
част след част Б1 „Смятане на пари“ и част 3 „Мерене и
теглене“, в която се изучава всъщност практическо смятане,
въпреки, че се изучава в часовете по математика. Понятието
практическо смятане (социална компетентност, социални
умения) се използва и в тази под-част, за да бъде разграничена
от останалите математически части на Ремелка – от А1 до А7,
където се говори най-вече за числа и се акцентира на смятането.
Заглавието на частта се състои от две части: „Понятие за
време и познаване на часовника“, защото времето като общо
понятие и познаването на часовника имат различни значения.
Измерването на времето следва понятието за време и често
влиза в противоречие с него. “А дали не може по-бързо?“, би
попитал някой, който много бърза да разбере и проявява голям
интерес към нашата Ремелка; „тази част трае цяла вечност“, би
казал друг, на който не му е толкова интересно и се е отегчил.
Субективното преживяване на времето е стартова точка на тази
под-част. Само сравняването на субективните преживявания на
времето, могат да дадат на децата едно средно и обективно
възприятие за продължителност. Най-важното помощно
средство за достигане до по-обективно възприятие за време е
подреждането на дейностите в определена последователност.
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Чрез подреждането се очертава последователността и съответно
продължителността, съставящи понятието „време“.
До 9-10г. възраст се обръща голямо внимание на
последователността на операциите и организацията на
дейностите. Това важи особено за децата, които имат
затруднения в смятането. Характерно за тях е неадекватното
чувство за време и проблеми в планирането на времето. С тези
деца не можем да започнем с познаване на часовника, а първо
трябва да въведем подреждане на дейности по определена
последователност, продължителност и време.
След сравняването и подреждането, идва „измерването“ на
времето, а това означава определяне на датата и часа с помощта
на часовник. Въвеждането на часовника без достатъчно опит
в определяне на понятието за време и продължителност на
времето, няма особен смисъл.
От дидактическа гледна точка първо ще бъде отделено
време на подреждане на опита с времето, а след това ще се
премине към познаване на часовника. Това обаче е възможно
само в определена степен. Децата от малки се сблъскват с
понятието време и познаването на часовника. Използването
на часовник е социално понятие, то дава определен статус.
Обратното: непознаването и неизползването на часовника би
довело до негативни последствия и отхвърляне на детето, което
няма умения. Деца, които на 10-11 г. не познават часовника,
биват етикетирани като „глупави“. Дете, което може да борави с
часовника е уверено и със самочувствие, което показва не само
в училище, но и извън него, тъй като часовници има навсякъде.
Няма по-социално значима и ориентирана към обществото част
от смятането, от използването на часовник.
Поради всички тези причини, в тази част бе избрана
комбинация от:
● Изграждане и задълбочаване на понятието за време;
● Едновременно и ненатрапчиво изучаване на боравенето
с часовник.
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Бързината на научаване зависи изцяло колко често тази
част се упражнява и присъства в учебните часове. Поради тази
причина в началото на всеки учебен блок се дават съвети как да
се усвои по-трайно и адекватно понятието време.
Стъпките, които биват следвани в тази част са същите, както
в частите Б1 и Б3, а именно:
● А. Говорете за: инструкцията/въвеждащият разказ;
● Б. Правете заедно: групова работа;
● В. Правете индивидуално: индивидуална работа;
● Г. Преговаряйте отново: заключителна част.
Стъпки А и Г са задължителни. Учителите често ги
пренебрегват, тъй като ги смятат за ненужни. Тези стъпки обаче
осигуряват много по бързо и сериозно усвояване на материала.
Дейностите във всеки учебен блок са само предложения.
Все повече учители се очаква да предлагат или променят
ситуациите, за да бъдат по-адекватни на нивото и опита на
техните деца. Тогава те ще представят техни инструкции и
разкази. За стъпка В са направени работни листи. Тези работни
листи са предназначени и за последваща работа. Те обаче не
могат да заместят стъпки А и Г.
Аспектите, които се разглеждат в тази под-част са следните:
● Развитие на понятие за време;
● Заучаване познаването на часовника;
● Използване на календар;
● Изучаване на електронното изписване на часа.
Представяме четири основни момента в Б2:
Развитие на понятие за време
В различните учебни блокове се представя следното 		
учебно съдържание:
● Подреждане на дейности: кое ще направиш първо и
		кое след това?
● Разбиране на понятието за последователност и 		
продължителност: кое трае по-дълго или по-кратко?
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● След това действия ще бъдат подредени според 		
определена „мярка“.
● Следва темата за: Какво можем да направим за един
		час, а какво за по-малко от един час?
● В края ще бъде въведено понятието „минута“, стояща
се от различни мигове (секунди).
Ако тези аспекти бъдат ясни на децата, много лесно ще
можем по-късно да въведем всички останали теми.
Заучаване познаването на часовника
● Започваме тази част със свързване на дейности
с определени часове през денонощието като 		
		използваме линия на времето.
● Следва изучаването на понятието за „цял час“, а след
		него и „половин час“.
● След усвояване на по-горните понятия, 			
въвеждаме малката и голямата стрелка на часовника
		с техните значения.
● Следващата стъпка е „и пет“ и „ и десет“ и „без пет“ и
„без десет“ след и преди целия час.
● Този аспект ще бъде приключен със заучаване на „и
петнадесет“ и „без петнадесет“.
Използване на календар
● Използването на календара започва с изучаване на
дните на седмицата.
● Втората стъпка се състои от въвеждане на понятията
„вчера“, „онзи ден“, „утре“, „вдругиден“.
● Третата стъпка ни предлага разглеждане на 			
седмицата според седмичния ритъм (седмичен 		
календар).
● Като четвърто се изучават месеците с техните имена.
● Петата стъпка е научаване боравенето с годишен 		
календар и начина на отбелязване на датите.
● Шесто и последно се въвежда използването на 		
график и бележник-календар (дневен, седмичен или
месечен график).
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Изучаване на дигиталното изписване на часа
Темата започва с понятието за естествено време като час,
половин час и т.н и цифрово, дигитално изписване на часа на
различни разписания на влаковете, автобусите, самолетите,
програмата на телевизията и т.н.
Ето това е богатството на Ремелка, но ще се върна към
началото: защо специално внимание за всяко дете? Ремелка бе
толкова насочена към индивидуалните потребности, че с всеки
тест ставаше ясно в каква област са грешките на детето и от
какви програми има нужда, но това за нас не беше достатъчно,
защото децата с проблеми във фината моторика не можеха да
оцветяват и решават задачите в книжната версия. Затова ние
решихме да надградим нидерландското решение и да дадем
възможност на всяко дете, независимо от неговите двигателни
умения, да може да смята и да се наслаждава на картинките и
цветовете, и на своя успех: така създадохме човечето Ремелка,
което се върти, подскача и подкрепя децата по време на
решаването на задачите.
Елате и вижте, усетете и пробвайте вълшебството на
Ремелка и оценете нейната сила. Ако сте учител или родител, ако
сте специалист или преподавател по начална и предучилищна
педагогика, свържете се с нас и ще се радваме да ви обучим и да
ви дадем възможност да помогнете на много деца, независимо
от тяхната възраст, но в хармония с техните потребности.
„Настоящият материал е изготвен с финансовата
помощ на Европейския социален фонд. Сдружение за
педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия
документ и при никакви обстоятелства не може да се
приеме като официална позиция на Европейския съюз или
Министерство на образованието и науката.“
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Социалната информатика в качеството и
оценяването на грижите за деца
Образованието и професионалните компетенции на
възпитателите и социалните работници следва да им осигурява
знания и умения за работа във всички области на системата
за грижа за деца, и особено в услугите за резидентна грижа.
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца
ФИЦЕ-България е организация, която активно подкрепя
професионалистите в тази сфера, чрез търсене, създаване и
адаптиране на методики за работа с деца и семейства и промяна
на професионалната практика. Голяма крачка в подобряване
на практиката в предоставяне на социални услуги за деца
е прилагане на системата за електронно документиране и
оценяване на грижата, наречена ЕВАС.
ФИЦЕ-България партнира на инициативата в рамките на
проект „TRAIN-KOSOZIAL – Обучение и трансфер на комптенции
за социална информатика, базирани на ЕВАС в професионалното
обучение на педагози в грижата за деца и младежи“,
финансиран от Европейската програма за продължаващо
обучение „Леонардо“.
Съвместно с нашите партньори: Института за помощ за деца
и младежи в Майнц, Католическото професионално училище по
социална педагогика, Саарбрюкен, Института за продължаващо
образование, Саарбрюкен, Висшето католическо училище в
Майнц, професионални организации от Люксембург, Австрия и
Испания и Факултет по педагогика към Софииски университет
„Св. Климент Охридски” се насочихме към разработване на
европейска Рамкова програма „Електронна документация,
развитие на качеството и оценяването в областта на грижата
за деца и младежи“, която да бъде тествана в в различни
институции за подготовка на социални работници и възпитатели,
така и в обучения за повишаване на квалификацията на
професионалистите, работещи в социални услуги за деца и
младежи.
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Защо ЕВАС?
В последните няколко години на фона на интензивното
разкриване на социални услуги от резидентен тип,
професионалните дебати се насочиха към отговора на
ключовия въпрос: Как да оценим грижата за детето според
нейната ефективност и ефикасност? В този смисъл много важни
са развитието на качеството и оценяването. Голяма крачка
в оценяване на ефективността на грижата бе направена с
използване на т.нар. електронен модел, който в научен аспект,
придоби известност като Социална информатика. Моделът ЕВАС
предлага инструменти, свързани с документиране, устойчивост
на качеството и оценяване на грижата за деца. На практика той
структурира и стандартизира единни електронни инструменти
за Работа по случай и планиране на грижата, електронното
обработване на информацията за детето, вида подкрепа и
оценка на ефективността от нейното прилагане в зависимост от
индивидуалните потребности.
През периода април-май, 2014 година се проведоха две
работни срещи на партньорите по проекта в Люксембург и
Хирона, Испания. Участниците в тях отчетоха реализираните
проектни дейности до момента: резултати и трудности
при апробиране на програмата в обучение на студенти и
професионалисти за работа с ЕВАС във всяка от странитепартньори; окончателно разработване на Рамковата програма
за обучение на студенти и професионалисти на съответния
език; възможности за въвеждането и утвърждаването на
електронно базирана документация, устойчивост на качеството
и оценяването в грижата за деца. Съдържателно, бяха поставени
акценти върху областите: документация, устойчивост на
качеството и оценяването в системата за грижа.
На срещата в Люксембург, участие взеха Звездица Ковачева
– обучител по проекта и Десислава Спирова – администратор,
а на срещата в Хирона, Испания участваха Дашенка Кралева ръководител на проекта и Звездица Ковачева.
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Какво е ЕВАС?
● набор от инструменти, базирани на електронно 		
въвеждане, обработване и анализ на данни за клиента;
● метод за стандартизирана оценка на индивидуалните
нужди на клиента, планиране на оказваната подкрепа и
оценка на нейната ефективност (развитие на клиента в прогрес);
● начин
за
уеднаквяване
на
професионалната
терминология в социалната работа или прави така, че
професионалистите „да заговорят на един език”;
● система за контролиране процеса на Работа по случай;
● система за оценка качеството на предоставяната услуга
за отделния клиент и за организацията като цяло;
● система за устойчивост на качеството на предоставяната
грижа;
● практическо приложение на софтуерни инструменти в
професионалните области на социалната работа.
В началото на месец юни в Берлин се проведе
традиционната национална конференция, която направи
преглед и обмен на добри практики в системата на грижа за
деца и младежи в Германия. На събитието се представиха
резултатите от проектните дейности в проект “TRAIN-KOSOZIAL” и разработената вече Рамкова програма за обучение на
студенти и професионалисти, базирана на ЕВАС. На събитието
от страна на СПСПД ФИЦЕ-България присъстваха Дашенка
Кралева, Звездица Ковачева и Анита Янакиева. Обучителната
програма за използване на ЕВАС допълва и повишава знанията
и уменията на професионалистите, работещи в резидентни
услуги за деца, относно елементите на работа по случай-оценка
и планиране на грижата. Представяме на Вашето внимание част
от учебното съдържание по обучителен модул „Документация,
свързана с вида грижа и процеса на нейното реализиране”.
Значение на документацията за оценяване в процеса на
предоставяне на грижа
Социалните услуги трябва да гарантират, че са създадени
необходимите условия за непрекъснато развитие на качеството
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в тях. Това означава да се направи оценка на средносрочните
нужди на децата и техните семейства като се вземат предвид
техните желания, изисквания и интереси, както и да се планират
всички необходими мерки във времето и в достатъчна степен,
така че всички нужди да могат да бъдат изпълнени. Това може да
бъде постигнато само чрез непрекъснат процес за осигуряване
и развитие на качеството в рамките на системата за грижа за
деца и младежи.
Когато се разграничат три различни нива на качество, а
именно структура, процес и качеството на резултата (EVAS
2005, 4-3), става ясно, че става въпрос за „основната работа” на
социалните педагози, а именно:
● социално-педагогическа
диагностика,
с
акцент
върху събирането на данни за живота на съответното дете,
включително свързаните с него рискове и възможности (силни
страни);
● документация;
● оценяване.
По този начин се формира основата на целия процес на
предоставяне на грижа. Въз основа на наблюдение на детето/
тийнейджъра в съответните житейски ситуации (семейство,
училище, резидентна група), в комбинация с информация за
историята на неговия живот, се осъществява анализ. Вземат
се под внимание и възможните нарушения или забавяния в
развитието на децата и тийнейджърите. Като се имат предвид
всички налични към съответния човек ресурси: в дома на
родителите, в социална среда, както и всички рискови фактори
за детето, се формулират цели, в сътрудничество със самото
дете, в резултат на което се дава възможност на детето,
с помощта на конкретни мерки, да участва в ежедневния
социален живот. Оценката на тези процеси, тогава ще трябва
или да потвърди постигането на поставените цели или да
доведе до преосмисляне на целите и предприетите мерки.
В този смисъл, процесът на грижи може да бъде представен
както следва:
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Наблюдение
Наблюдението на други хора, начина, по който общуват,
позите, жестовете и цялостното им поведение е много често
ежедневен метод, за да им помогнем да си взаимодействат
по-добре един с друг. Това е “наивен” начин да се преценят
хората около нас, за да се адаптираме към тях и да планираме
поведението си по съответния начин. Наблюдението в областта
на “професионалната диагностика” има следните задачи:
● Наблюдението помага да се направи картина на
индивида по възможно най-обективен начин (диагноза,
резултати), когато получената информация се анализира.
● Целта е на базата на получената картина да се вземе
решение за различни мерки за подкрепа (образователни,
социална помощ, терапия), които ще помогнат да се повлияе
положително и да се промени картината за съответното лице.
Структурираното наблюдение се опитва да избегне
случайността, доколкото е възможно, така че наблюдаваното
и регистрираното (записвано) поведение да може да бъде
количествено измеримо и сравнимо. За да постигне това,
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наблюдателят разработва специфичен план за наблюдение: кой
или какво се наблюдава; кога, как и колко често се наблюдава.
Ако само една определена част от поведението се наблюдава
(например речта, двигателните умения, поведение по време
на игри и др.), формулярите за наблюдение могат да бъдат
използвани и в следващ период, така че да позволят сравнение
с поведението на същото дете или на други деца. Също така
трябва да бъде внимателно преценено дали наблюдателят
трябва да си взаимодейства с детето по време на наблюдение
или не и дали наблюдението следва да се извършва открито
или скрито. Когато се документира и оценява наблюдаваното
поведение на детето, се допускат следните възможни грешки
при наблюдението:
● Действителността е конструкция на наблюдателя. Това
означава, че реалността се възприема различно от различните
наблюдатели: прибързана оценка.
● Различията и несъответствията при наблюдението
често се избягват, с цел да се адаптират очевидните грешни
впечатления към цялостната картина: ефект на ореола.
● Някои резултати от наблюдението са очаквани. Така при
анализ на наблюдаваното поведение, те получават по-голямо
внимание: ефект на очакванията.
● Наблюденията винаги се правят в контекста на
ситуацията, в която се проявява поведението. Проблемът е, че
анализът се прави извън контекста.
● Тълкуването на наблюдението е силно повлияно от:
предишен опит, информация, собствена житейска история,
специфична среда, културни различия. Наблюдението е
следователно предварително структурирано.
● Възприемането също зависи до голяма степен от
моментното състояние и състоянието на ума: желанията по
отношение на наблюдаваното дете, емоционална връзка с
него, очаквания, мотивация, физическо състояние.
● Непознаване на културната група, към която принадлежи
детето: типа невербална комуникация е различна в различните
култури и социални слоеве.
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● Пренебрегване на несъществени на пръв поглед неща:
очевидното не винаги е най-важното.
● Неспазване на “личното достойнство” на наблюдаваното
лице: връзка между наблюдаващия и наблюдавания.
Наблюдението е винаги на базата на определено
взаимодействие и взаимоотношение! Наблюдавайки, ние не
възприемаме изолирани неща или събития, а взаимовръзки
и взаимоотношения. Взаимоотношенията могат да бъдат
различен тип:
● отношения деца-деца;
● отношението на децата към дейността, която вършат и
материалната среда;
● отношението на децата към възрастните и обратно;
● отношението на наблюдателя към детето, което
наблюдава; към процеса, който наблюдава, и към други
възрастни, които са включени в процеса.
Анализ и формиране на хипотези
На базата на собствени наблюдения и събраната
информация за историята на живота на детето се извършва
анализ на сегашната ситуация на детето. Познаването на
теориите за детското развитие и възможните нарушения на
развитието на децата и тийнейджърите трябва да формират
професионалната база за процеса на анализ.
Възпитателят (социалният работник) следователно може
да си зададе следните въпроси:
● Какви са условията/възможностите за планиране
развитието и образованието на детето ?
● Какви са неговите способности и умения?
● Кои от неговите/нейните силни страни мога да използвам
тук?
● Какви са пространствените и времеви ограничения?
● Какви са моите очаквания и очакванията на всички
заинтересовани лица по отношение на предприеманите мерки
за подкрепа?
Въз основа на това, се формулират хипотези по отношение
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на възможните цели за развитие на детето. По този начин,
може да се потърси допълнителна информация, а в същото
време се дава възможност за различни решения и действия от
всички заинтересовани лица. Когато формулираме хипотези,
не правилността, а по-скоро полезността, по отношение на
решаването на проблемите на детето е важна.
Полезността може да бъде измерена от:
● Хипотезите би трябвало да отделят важната от
маловажната информация и да помогнат на социалните
работници/педагозите, както и на учителите, да подредят
своите мисли и идеи (като първа стъпка).
● Хипотезите са предназначени да представят първо 		
на възпитателя и на хората, които се нуждаят от помощ
нови гледни точки и откриване на нови възможности за
действие.
Съдържанието на хипотезите е свързано със:
● субективните възгледи на клиентите (Как те оценяват
положението си? Какви са плановете им за бъдещето?)
● видими и скрити правила и модели на взаимодействие
в тяхната среда;
● какво е значението/смисъла на “сегашното положение”
за тях и за обкръжаващата ги среда;
● възможни бъдещи перспективи за себе си и за тяхното
обкръжение.
Обучителното съдържание, част от което представяме,
се предлага под формата на тренинги за професионалисти, в
които с помощта на много практически ситуации, игри, видео
и аудио демонстрации, се дават нови знания и се подобряват
уменията на участниците относно процеса на оценка и
планиране на грижата: как да наблюдаваме и регистрираме
поведението на детето; как да формулираме хипотези и цели;
какви мерки за подкрепа да планираме; как да измерим и да
оценим качеството на работа в социалната услуга. И всичко
това - чрез използване на електронния модел: 3 формуляра
и един софтуер... но с представяне по по-ефективен начин на
резултатите в социалната работа по отношение на конкретния
клиент.
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Dear FICE-friends,
Dear colleagues and partners,
We would like to bring to your attention the next issue of our Bulletin,
presented again in two languages: Bulgarian and English. Highlights here are
once more put on results, development
and upcoming project activities of the
Association for pedagogical and social
assistance for children “FICE Bulgaria”,
Resilis Foundation from Spain, Federal
Association of Therapeutic Communities
of Austria from Austria. As we already have informed you in the
previous issue, the main goal of our joint project is not only to present three European systems for work with children in conflict with
the law, and in particular children who have committed repeated
violence, but also to get acquainted with the differences and the
problems, and to propose solutions to improve the lives of these
children.
What can you read in this issue of the FICE-Bulletin? You’ll find
next parts of the report on the study of factors leading to repeated acts of violence among children which is carried out in the
three countries; we will present our plans and upcoming events,
you will read translated articles on children with deviant or delinquent behavior and the reasons which have caused such behavior;
you will come across the news from our FICE-world : information
from the Federal Council of FICE-Inter in Frankfurt, Germany (April
2014) and on new ideas and developments in the field of child care
worldwide; the running projects of FICE-Bulgaria and the second
part of the article on the Bulgarian version of the Dutch methodology for calculus training “Remelka”. We will bring to your attention two books whose authors are our colleagues – members
of FICE-Inter which books we recommend as particularly valuable
for our practical work; we will give you the opportunity to hear the
voice of their authors by interviews published in the Bulletin. In
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this issue you can also learn about available topics and upcoming
trainings offered by our Education Center “TRACE” (Trainings, Research, Analysis, Consultancy and Education).
Our special gratitude goes to all our partners and friends for
the materials and cooperation provided for preparation of this issue!
On behalf of the refreshed team of FICE-Bulgaria I wish you a
wonderful inspiring summer and let me hope to have contributed
your noble work in support of children at risk to become more efficient and more successful.
Dashenka Kraleva
Project Manager of “Together against violence”
President of FICE-Bulgaria and FICE-Inter
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10th and 12th of April 2014
FICE International held its Federal Council and Extraordinary
General Assembly in Frankfurt am Main, Germany
Members of FICE National Sections from Australia, Austria, Bulgaria, Finland, Germany, Hungary, Israel, Kenya, Luxemburg, Netherlands, Romania, Serbia, South Africa, Spain and Switzerland were
present at the meeting.

The main issues discussed during the Federal Council were related with:
● Admission of the new FICE Strategic Plan 2014-2020;
● Admission of the Action Plan 2014-2016;
● Presenting reports from the National Sections, the Trea
surer and the Vice President;
● Introduction of new organizations from Ukraine, Hong
Kong and Ethio pia and their admission as associated 		
members;
● Presentation of ongoing projects in Syria
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(FICE Switzerland) and a cooperation between FICE National
Sections (Austria, Bulgaria, Spain);
● The coming 33-th FICE Congress which will be held in Vi
enna, Austria, 2016;
● Presentation of the main results from the 32-th FICE Con
gress held in Bern, Switzerland last year;
● Issues related with the FICE African Network and FICE
Europe, as well as other operational matters.
During the Extraordinary General Assembly the new FICE Statutes were unanimously approved as well as the proposal from Roland Stübi for the closure of FICE South East Europe and the possibility of Full Membership in FICE International for the former
members of FICE South East Europe.

The next Federal Council meeting will be held in the beginning
of November 2014, in Spain, right after the conference “Together
against violence”, a mutual project between FICE Austria, FICE Bulgaria and FICE Spain.
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3rd-5th of June 2014
EUROPE – supporting the childcare system
Up-to-date, Inspiring, Available
A Congress is held in Germany every three years, devoted to the welfare of children and
youths. The event is a gathering
of all professional communities, involved in the provision of
childcare services. This congress
is the most significant event in
Europe, devoted to social work
and attracts more than 30 000
visitors.
The 15th Congress devoted to children’s and youths’ welfare took place between 3 and 5 June, 2014 in Berlin. For the first
time people from the Bulgarian professional community took part:
Zvezditsa Kovacheva and Anita Ianakieva from the Association for
pedagogical and social support for children FICE-Bulgaria, as Project
experts, on a project, realized together with the German Institute
for support of children and youths (IKJ), Mainz, and Dashenka Kraleva as a president of FICE- International.
After the Congress was officially opened by the president of
the Federal Republic of Germany Joachim Gauck and the Minister
of Labor and Social Policy, an exposition was opened at the biggest fair complex in Berlin, where social services providers, training
organizations, schools and institutes presented their experience,
good practices and ideas for the development of work with children and families. The visitors were able to observe various didactic
materials, furniture and facilities for work with children, as well as
to obtain information on training programmes, methods and instruments for direct work with clients.
On the initiative of Prof. Michael Maskener from the German
Institute for Support of Children and Youths (IKJ), Mainz and with
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the participation of the Executive Director of the Federal Alliance of
the Catholic Organizations, Mrs Dashenka Kraleva was interviewed
about the possible joint projects and co-operation.
The project “TRAIN-KOSOZIAL”, funded by the EU Programme
“Leonardo da Vinci”, which is dedicated to the importance of Social
Information Technology and the training of professionals for electronic documentation in social work, was presented the second day.
The Project is executed jointly by Germany, Bulgaria, Spain, Luxembourg and Austria, whose representatives demonstrated the advantages of the training programme, devoted to Social Information
Technology. The days of the Congress were filled with interesting
lectures, workshops, presentations and meetings with professionals. The representatives of FICE-Bulgaria were able to learn about
new ideas and practices in the field of work with children, which
can be adapted and applied in the field of childcare in Bulgaria.
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26th-27th of April 2014
An international expert meeting took place to discuss the
project “Together against violence” in Sofia on 26 and 27 April
2014. The project is funded by the European Commission’s programme DAPHNE III/ JUST/2011/DAP/AG/3491
The meeting was held in the FICE-Bulgaria office on 33 Shesti
Septemvri Street, Sofia. The new participants in the project were
presented – Dashenka Kraleva, project manager and recommendation expert and Alexander Milanov, information dissemination expert and project co-ordinator.

The first bulletin with information about the project and the
website of the project http://tav-eu.org/ were presented to the
participants in the meeting.
The participants in the meeting did a review of the work that
had been done until then and looked through the research reports
from the two previous work streams. The review was necessary in
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order to get a better connection between the research into the systems for prevention of violence against children and the suggestions that have been prepared. The highlight of the meeting was
the discussion of suggestions for better effectiveness of work with
children, who had been repeatedly violent. Good practices as well
as malpractices in the three countries were considered during the
two-day meeting. Common problems and different methods of
preventive and correction work with children in conflict with the
law, children with deviant and delinquent behavior, were outlined,
too. The recommendation experts discussed the features of different standards and trends in the three countries as well as their
strengths and weaknesses. During the work meetings the project
team discussed and clarified some of the aspects of the organization of the three national conferences in the three countries and
the final conference in Barcelona, Spain.
In conclusion, the meeting can be described as very beneficial.
The work of all the experts was planned for the remaining months
until the end of the project.

New Books:
Help and Punishment – Can they go
together? By Heidy Bauer Felbel and Roland Stubi
Examples of co-operation between
the childcare institutions and the juridical
system in the work with children in conflict
with the law – a comparative study of Germany and Switzerland.
Berlin, VWB Verlag fuer Wissenschaft
und Bildung (Science and Education Publishing Company) 2013.
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The book was published in co-operation with DBSH (The Alliance of the Social Workers in Germany), FICE-Schweiz (FICE-Switzerland) and Kantonale Beobachtung Station Bollingen (Cantonal
Monitoring Centre, Bolingen).
In Germany, it is believed that imprisonment is Ultima Ratio
(last resort, last possibility) to alter the behavior of a youth in conflict with the law. The exact opposite of the idea of the educative
power of this sanction, followed not only in Germany, but also in
many other countries, is the completely contrasting situation in the
German-speaking part of Switzerland. There are neither prisons
for youths in conflict with the law, nor correction institutions to be
compared with the German ones. Although there are discussions
in Switzerland about the necessity to strengthen the Punishment
Law concerning children in conflict with the law and the contrast in
Germany with the use of the existing institutions for youth imprisonment, this book provides grounds to ask some very important
questions, concerning the approach to children in conflict with the
law and youths with criminal behavior. This book of 500 pages offers a profound look into the lawfully settled structures and institutions, which work with youths during their stay in such institutions
until a sentence is passed. The book gives a practically oriented and
particular presentation of the law mechanisms of the German system of work with youths in conflict with the law, concerning their
professional orientation and the practice of a profession in the imprisonment institutions.
The added value of the book is in the stories and what the professionals who have worked in such institutions in the recent past
shared. You can also contact them and exchange thoughts on different topics through the web-page developed for this purpose: hilfeund-strafe.blogspod.de.
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Trainings
Training Centre Trace works in co-operation with the Centre
for Professional Training at The Association for Pedagogical and
Social Assistance for Children FICE-Bulgaria and issues certificates
for professional trainings for Social Activities Associates and Assistant educators - license by the National Agency for Professional
Education and Training № 200712455, 18.07.2007
1. Preparation and closing of a special institution.
2. Management of social services
3. Approaches and methods in social work
4. Organizing and management of a social residential service
5. Work with parents
6. Work with parents of children with disabilities
7. Work with parents of children using residential services
8. Methods of training in social skills of children with learning
difficulties
9. Trainings of educators of foster care families and adoptive
parents on the Pride Programme
10. Organizing and management of free time in residential ser
vices
11. How to work with children’s behavior
12. Attachment – theory and practice
13. Work with provocative behavior
14. Strategic planning
15. Foundations of the social work and law frame of the social
services in Bulgaria
16. Organizing and management of social services
17. Life in a small group – new organization of residential ser
vices for chil dren and adults
18. Social case work
19. Work with children and youths with deviant behavior and
in conflict with the law
20. Behavioral methods and techniques for work with children
at risk
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21. Parenting school
22. Mobile social work with families
23. Intervision
24. Remelka – a method of teaching children with learning dif
ficulties how to make calculations
25. An introduction in management
26. Team and team work
27. Supervision
Apart from the trainings, Trace offers individual and group supervisions for social workers and people working for Departments
for child support as well as Case Conferences and Family-group conferences.
For further details about each of the trainings you can visit the
web sites
of FICE-Bulgaria: fice-bulgaria.org
and Trace: trace-edu.bg
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TOGETHER AGAINST VIOLENCE
Legal report regarding children,
perpetrators of violence in Austria
In the institutional care of children and adolescents, aggression
and violence are regularly observed phenomena. Object of study of
the project “Together against Violence” of the Therapeutic Communities Austria together with the project partners, Bulgaria (Project
Leader) and Spain is the influence of the institutions themselves to
the occurrence of aggressive behavior. This chapter describes the
regulatory systems involved in dealing with children and youngsters
which show repeated aggressive, impulsive and destructive behavior and other behavioral problems.
In its 54 articles, the UN Convention of 20 November 1989 on
the Rights of the Child guarantees to every child political, social,
economic, cultural and civic rights. On 20th January 2011, Austrian
National Council has included children’s rights in the Federal Constitution, thus giving a socio-political signal and explaining the overall
wellbeing of children and young people to be part of the basic state
goals. This will ensure that possible effects on children of all legal
acts must be taken into account.
Three systems in Austria
In Austria, three systems are involved in dealing with violent
children and adolescents: psychiatry, youth welfare and juvenile
justice.
Child‘s and adolescent’s Psychiatry
Children and adolescents who show repeated aggressive, impulsive and destructive behavior have at the same time often experienced this by themselves. In their early development, they have
already been through onerous or traumatic life events and react
with increasingly conspicuous social behavior. Some of these behaviors can be associated with a mental disorder from the DSM-IV
(APA, 2000), such as the diagnosis of “conduct disorder”. Violence
is only one problem from a whole complex of problems which in
its external form relates numerically to more male adolescents. In
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addition to processing of life situations, an early treatment of so
called “conduct disorder “ with these children and adolescents shall
be necessary.
The inpatient acute care in child‘s and adolescents‘ psychiatry
in Austria is not even 50 percent of the predetermined standard value. To provide minimum capacity for an ambulant sector , the ÖSG
(Austrian Structural Plan for Healthcare ) of the Healthcare Ministry
has envisaged in 2008 as minimum requirement the functioning of
“an ambulant child‘s and adolescent’s psychiatric unit for a patient
area of around 250,000 inhabitants” . The number of child’s psychiatrists per capita (one to 28,600) is significantly lower than the
international standard as well : in Switzerland, this ratio is about
one psychiatrist for 3,022 ; in the inpatient acute care: 0.07 beds
per 1,000 inhabitants in rural areas, 0.1 bed per 1,000 inhabitants in
the urban area. Here, there is still lack of around 400 inpatient and
day-patient treatment places despite several expansions in the past
two years and some extra beds.
About 20 percent of children and adolescents under 18 years
have psychological abnormalities, about half of which are in need of
treatment, and the trend is increasing. Efforts to respond to the increasing demand were till now only partially successful. Thus, strategies of the Federal Ministry of Healthcare envisage a development
and expansion of inpatient child‘s and adolescent’s psychiatry, both
in terms of improved care and with respect to increased training
of medical specialists in this field (BMG, 2012), since, as described
above, currently only about 50% of the required treatment places
are available in stationary units and in clinics. The lack of a sufficient
number of practicing child‘s and adolescents‘ psychiatrists who can
be consulted by patients and their families in problem cases contributes additionally the care situation to appear in poorer shape.
Therefore, psychiatric and psychotherapeutic care in Austria can be
described as yet unsatisfactory.
Youth Welfare
More and more children and young people cannot receive sufficient psychotherapeutic and psychiatric care, the family systems
face quite demanding challenges and can not perform the required
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educational work. A need for long-term residential placement or
daily accommodation at the youth welfare system occurs. In 2007,
in Austria were about 10,000 minors housed outside their families,
so every 168 minor in Austria (0.60%), according to the Sixth Report on the Youth Situation of the Federal Ministry on Economics.
The trend is qualitatively and quantitatively increasing. More than
60% of out-of-home accommodated young people have psychiatric
disorders that need treatment, almost 80% suffer from traumatic
experiences, many are sequentially traumatized (Schmid, 2007). In
Austria, legal regulation of residential institutional care is carried
out by the Federal Child’s and Youth Services Act of 2013 - B-KJHG
2013. As first step, the staff of the local youth welfare authority has
to issue a risk clarification report.
This is implemented under following regulations:
§ 22 (1) If suspicion arises on the vulnerability of children and
young people based, in particular, on notifications about endangering the welfare of the child pursuant to § 37 or based on professional legal obligation, and also due to credible information from
third parties, a risk clarification report shall be immediately initiated according to the urgency of the case in order to launch risk
assessment.
(2) The risk clarification report consists of collection of those
issues that are important for assessing the risk assumption and the
evaluation of whether a threat for child’s welfare is evident. This
shall be applied under a structured procedure in accordance with
professional standards and taking into account the nature of the
expected danger.
(3) As sources of information and comprehension shall serve
discussions with the affected children and adolescents , their parents or people entrusted with care and upbringing, persons who
are responsible for them on regular basis, on-spot visits of the residential places, experts‘ opinions and written communication about
risks, in the sense of § 37 .
(4) Reportable persons in charge in accordance with § 37 and in
compliance with professional legal provisions within the framework
of risk clarification report are required to accomplish and provide
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the necessary information about the affected children and young
people, and to submit the necessary documents.
(5) Where necessary, risk assessment shall be performed by
the interaction of at least two experts.
The care planning is governed by paragraph 23 as follows:
§ 23 (1) A Care Plan shall be developed as a basis for granting
of educational help, and at reasonable intervals will be reviewed
whether the chosen child care continues to be appropriate and necessary.
(2) The Care plan must be drawn up with the aim of ensuring
appropriate social, mental and physical development and education of the children and youngsters. Here, the use of optimal educational measures shall be in compliance with the individual case
and with regard to welfare risks for the child. Special attention shall
be given that family circumstances are affected as least as possible.
(3) The decision on the particular educational assistance needed or its amendment requires interaction of at least two experts.
In this risk clarification report as well as in the care planning
shall be involved, if possible, custody and children and young people provided the situation and the circumstances do not affect or
endanger the child’s welfare. This is regulated under:
§ 24 (1) Children, young people, parents or persons entrusted
with the care and upbringing shall participate in the risk clarification. Before deciding on assignment of educational care, they shall
be consulted about assignment, any change to its nature and scope
as well as about possible implications for the development of children and youngsters.
(2) Parties referred to in paragraph 1 shall participate in the
selection of the type and scope of assistance. Their wishes shall be
met as far as their fulfillment might not cause negative impact on
the development of the children and young people, or would not
involve unreasonable costs.
(3) In case of participation of children and youngsters shall be
considered their level of development and maturity.
(4) Their participation is to be prevented, provided that such
procedure might endanger the welfare of the children and young
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people. As first measure shall be offered educational care in support of education as follows:
§ 25 (1) Should the child’s welfare be at risk and should it be expected that the risk involved cannot be averted when staying in the
family or in the current living environment , an educational support
shall be provided to children and youths.
(2) Educational support includes in particular implementation
of ambulatory aids, regular home visits or medical checks, and limitations of contacts with people who endanger the child’s welfare.
In order to avoid placements, there is direct work in Austria
with the family on behalf of the youth welfare bodies. This measure
is voluntary however it has to be “prescribed” by the local authority
and can only be applied upon its explicit order. With these measures of educational support, two different models are provided,
respectively, carried out with the affected families:
1) Intensive Family care
Intensive Family Care (IFC) is a complement and support to activities of the social workers who deal to ensure the child’s welfare.
Services to families by the staff of the intensive family care, therefore, are carried out entirely on behalf of the youth department,
and are primarily used to prevent placements. Target groups are
families with children who are burdened with educational, physical,
psychological and / or social problems. Care objectives are the promotion of child well-being, reinforcement of family relationships for
the benefit of the child, prevention from foster care, preparation of
return of minors in their family after placement, stabilization of the
economic situation, strengthening of the potential of the families
for problem solving and utilization of social environmental resources.
2) Socio-educational family care
Socio-educational family care is meant to complement and support the activity of public social workers who are involved to ensure
the child’s welfare. It can be applied only upon their assignment
and is designed as a low-threshold intensive family care. The social
- educational family care also accompanies and supports families
with children where the parents are faced with educational, physi80
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cal, psychological and / or social challenges that they cannot solve
themselves. A major goal is that parents are reinforced to become
able to perceive (again) the needs of their children. In a joint interview with the family and the responsible experts of youth welfare,
care planning shall be defined, it shall be described what is supposed to change so that the child’s welfare is secured (main service
target). After determination of the Care plan, offers and supports
are individually adjusted to match the family need. This is arranged
through regular visits to the family where common, long-term solutions are developed on spot, and a resources network is established
that can be effective in the long term after the care.
This happens in counseling and mediation discussions with the
different family members, the entire family and the family environment. Furthermore, monitoring and mediation of contacts with the
social environment, school and kindergarten, offices and agencies,
court hearings and medical appointments are offered. There is
help in stabilizing of the financial situation, housing situation and a
child-friendly daily structure. In parallel to that, recreational spare
time activities are developed and carried out jointly with the family
and the children.
Complex education/residential institutions
§ 26 (1) Should the child’s welfare be at risk and should it be
expected that this risk can only be averted by care outside of the
family or other current living environment, children and young people must be given complex education, provided that the child and
youth welfare bodies shall be entirely entrusted with the care and
education.
(2) Complex education includes in particular the care by close
relatives, caregivers and in socio-educational institutions.
Educational assistance pursuant to an agreement
§ 27 (1) Granting of educational care to help parents or other
people entrusted with the care and upbringing shall be performed
under a written agreement between them and the children and
youth welfare bodies.
(2) The conclusion, modification and termination of this agreement must be in written form.
81

PROJECTS
IN ACTION
Educational assistance due to a court injunction
§ 28 (1) In case that parents or persons entrusted with the care
and upbringing do not agree with the necessary educational assistance, children’s and youths’ welfare bodies have to apply in court
for the necessary court orders, such as deprivation of custody or
partial deprivation of custody (Article 181of the Civil Code) .
(2) In case of risk of delay, the children and youth welfare institution shall immediately provide the necessary educational support
and the necessary applications to the court (§ 211 Civil Code).
Support for young adults
§ 29 (1) Young adults can receive ambulatory support and help
through care by close relatives, caregivers or in socio-educational
institutions when, at the time of completion of the 18th year, educational care has been already provided to them, and it is urgently
required to achieve the objectives defined in the care plan.
(2) The assistance may be provided only with the consent of
the young adults and only as long as this is necessary based on the
individual circumstances. The assistance, however, ends in any case
with completion of 21 years.
Juvenile criminal justice
An important role in the “public” dealing with juvenile violence
perpetrators plays the juvenile criminal justice system as well. In
Austria, this is governed by a separate law, the Juvenile Court Law
of 1988 (JGG). It has to be highlighted that this law provides a clear
definition of minors (who have not yet completed their fourteenth
year), adolescents (who have completed fourteen, but not yet eighteen years of age), youth crime (an act threatened with judicial punishment which is committed by a youth) and youth criminal case (
criminal proceedings due to youth crime). This Law also specifies
that minors who commit a punishable act shall not be punished as
well as young people who are not mature enough for to realize the
injustice of their behavior.
Sanctions in the juvenile justice system have mainly an educational objective. Within juvenile justice, the juvenile court has a
specific role. This is regulated in the Sixth Section of the Federal Act
of 20 October 1988, Federal Law Gazette 599 on the administration
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of justice in youth crime (Juvenile Court Law of 1988 - JGG). Within
the legal framework of dealing with juvenile violence perpetrators,
offence balancing / diversion (for daily offences) play a central role.
The prosecution office has to proceed in compliance with the
11th chapter, and to withdraw from prosecution of a youth offence,
if it is established on the basis of sufficiently clarified facts, that a
termination of the proceedings cannot be considered. However, a
punishment seems not to be appropriate to prevent the accused
from committing criminal acts, with regard to:
1. Payment of a cash amount (§ 200, Code of Civil Criminal Procedure), or
2. Service in favor of the community (§ 201 of CCCP), or
3. Determination of a trial period, in conjunction with probation and fulfillment of duties (§ 203 of the Code of Civil Criminal
Procedure), or
4 .Offence balancing (§ 204 of the Code of Civil Criminal Procedure).
This measure can only be taken, however, when the guilt of the
accused is not classified as severe (Article 32 from the Civil Criminal
Code), and the offence has not had as consequence the death of a
person, unless someone close to the accused had been killed negligently, and punishment in relation to that seems not to be applicable since it might cause heavy psychological burden to the accused
suffering from the dead of its close relative.
Specific characteristics of application of diversion to youth’s
crimes
The payment of a monetary amount shall be proposed only if it
is assumed that the amount of money is paid out of funds that are
independently at disposal of the accused, and if this will not affect
negatively its further upbringing and development.
Paragraph 2: Community services (§ 202, par.1 of the CCCP)
may not be implemented more than six hours daily, not more than
20 hours weekly and no more than 120 hours in total.
Paragraph 3: Practicing of offence balancing does not require
consent of the victim. (§ 204, paragraph 2 of the CCCP).
Paragraph 4: In case of damage compensation or any other
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form of offence balancing (§ 200, paragraph 3; 201, paragraph 3;
202, paragraph 2 and 204, paragraph 1 of the CCCP), appropriate
consideration shall be given on the performance capacity of young
people, and efforts shall be paid not to make their progress inequitable difficult.
A diversion (offense resolution) takes place with involvement
of employees of the association NEW START. In this procedure, a
conflict mediator establishes contact between the accused /defendant and the victim, and tries to achieve together with both of them
a balance or reconciliation - without court trial and without conviction. Thus, defendants are not criminalized, and escape a criminal
record. Next to that, there is also the possibility of the Court to abstain in a proceeding of a conviction, and instead to issue a directive
which provides a “forced” participation in so-called anti-aggression
training. These trainings are offered in Austria from various clubs
and counseling centers. Most offers for these courses can be found
in the so-called men’s counseling or in men’s violence counseling
centers. If youngsters fail to complete this training “successfully”,
they shall be exposed to the risk that their process is resumed, and
it might come to a conviction.
The anti-aggression training course is guided by qualified personnel. Theoretical, practical and physical exercises are compiled
that are applied against aggressive behaviors in everyday life, or are
supposed to serve for aggression suppression.
There are many different types of anti-aggression and social
trainings, such as:
● Anti-Violence Training;
● Coolness Training;
● Social Training / Social - Competence;
● De-escalation training Violence & Racism ;
● Civil Courage Training;
● Dispute resolution for school girls and school boys.
Objectives of the training
The anti-aggression training has the objective to confront aggressive and violent adolescents by their behavior in order to prevent implementation of any violence and to counteract aggression.
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Aggressive young people should learn to give up violent behavior, in
spite of physical strength and many suffered by themselves victim
stories. Objectives are, for example, to see the plight of the victims,
and to develop in this way empathy for victims. Following this, perpetrators must take responsibility for their actions. “Why is violence
used?”, “What about “speaking instead of hitting”?
All young people who can no longer live at home due to performed acts of violence but are not adequately placed either in the
hospital or in prison, are accommodated in the residential institutions of youth welfare. There, more and more children and young
people with aggressive abnormalities receive adequate care, however, there is no nationally coordinated approach, and we still face
controversial discussions which concepts should underlie these efforts. The project “Together against Violence” tries, therefore, to
consult on this issue both the addressees themselves as well as professionals involved, and the parents. In addition to probation help,
the association NEUSTART offers youth support as well. The target
group are young criminal suspects and young adults as well as alleged criminal minor suspects with criminal responsible accomplices. Key element here is the Youth Services Survey.
The objective is to prevent further criminal development of
individual adolescents and young adults, in this case the meeting
and processing of crime plays an important role. During the survey
will be determined which legal sanctions and which youth’s welfare measures shall be suitable for the further development of each
youth. In the care provided by the Youth’s Services New Start, subgoals are set according to the problem situation of clients: they include the continuation of education or vocational training, the settlement of family crises, regulation of compensations, integration in
sports groups, leisure and spare time activities or abstinence from
drugs. For foreign clients is offered additionally legalization of their
stay. The youth welfare care NEW START accompanies the teenagers and young adults in the criminal proceedings and complies
written statements and reports with recommendations for public
prosecution, court and child welfare. Special priority is given to the
question: Which measure of youth welfare, which anti-criminal or
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diversion measures shall be most appropriate? The social worker
involved in this survey accompanies the young client also during
the court trial. In case of need, social interventions activities (work,
housing, crime processing etc.) are provided.
The case assignment is made by the headquarters of the child
welfare authorities of the district. If it is known there that young
people commit crimes, for example if they will be notified about
this by the police or the judicial authorities, the Youth Services NEW
START can be entrusted with accompaniment in criminal proceedings. This happens especially in cases of recurrent criminal offenses or serious offenses. Prosecutors and courts can request criminal
youth surveys from the child welfare authorities. The youth welfare
care NEW START is entrusted by the child welfare authorities of the
district to carry out these surveys. For clients who sign up by themselves or are reported by educational custody, an assignment by the
youth welfare authority will be arranged later on. Within a week
after receipt of the send assignment, a social worker is charged with
data collecting. In case of clients under 16 years, persons entitled
to custody are invited. There is at least one personal interview with
the suspect.
A report with opinion statement has to be applied to the court
at the latest one day before the date of the trial. A final report to
the youth welfare authority shall be completed within two weeks
after the end of the (judicial) procedure, this applies also in case
of agreement about diversion. The number of contacts with NEW
START youth welfare care depends on the individual problem situation and fits within the hour quota (20 to 50 hours per half year).
The treatment duration is usually six months. A possible extension
of another six months needs to be approved by the District Commission.
For clients under 16 years old, persons entrusted with custody are invited. Quality parameters include individual counseling,
post-exposure assistance (in case of need), help for getting awareness of the unfair content of the crime, psycho-social counseling
and mediation skills.
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Promoting equitable access to justice for all children

Insights: Child rights in Central and Eastern Europe and Central Asia
Authors of the article Stephen Golub & Anne Grandjean, Copyright
holder UNICEF; http://www.unicef.org/ceecis/Insights2014_on_promoting_equitable_access_to_justice_for_all_children.pdf

Summary
Daily, tens of thousands of children in Central and Eastern Europe and Central Asia have their rights violated – including their
right to health, their right to quality education and their right to
be free from abuse, violence and exploitation. Many are victims
of crimes, sometimes perpetrated by those closest to them. Numerous families are denied their right to social security and other
benefits by administrative authorities or separated from their children through judicial decisions. Yet, only a fraction of children and
families are able to challenge the decisions in court and to have
access to a fair, timely and effective remedy – in other words, only
a fraction have access to justice.1 Certain groups – such as women, minorities and people with disabilities – generally face more
challenges than others. Due to their dependent status, children are
particularly vulnerable. Children in the region2 face tremendous
obstacles in accessing justice. They are confronted with the same
1 Access to justice is the ability to obtain a just and timely remedy for violations of
rights as put forth in national and international norms and standards
including the United Nations Convention on the Rights of the Child; based on United
Nations Development Programme, Programming for Justice:
Access for All. A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to
Justice, UNDP, Bangkok, 2005.
2 The countries comprising the region can be found at <http://www.unicef.org/ceecis/region2.html>.
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barriers as other citizens but, in addition, also face specific legal and
social obstacles due to their particular status as minors. While on
the one hand children are recognized as being particularly vulnerable to violations of their rights, they are also, on the other hand, the
ones facing the most obstacles to access justice. Justice systems in
the region are generally not adapted to children’s rights. In most of
the countries, legislation and procedures concerning the treatment
of children participating in justice processes have not been adapted to their particular rights and needs. Most countries do not have
specialized judges, prosecutors and investigators to handle cases involving children. As a result, the justice system can actually victimize children for the second time and generate further harm rather
than redress. It may also discourage children and their families from
seeking justice. Yet, in spite of this reality, children are rarely taken
into account and often left out of strategies dealing with access to
justice. This edition of Insights highlights the main issues at stake
and provides recommendations for governments, civil societies and
international actors to promote equitable access to justice for all
children.
Access to justice: An evolving concept
Access to justice is an evolving concept that includes the following elements: The ability to gain access to forums in which matters
of rights and law are adjudicated or otherwise processed. Judicial,
administrative and other justice institutions are of no use to persons who cannot get through the doors of a courthouse or another
forum. Laws are just words if not enforceable.
Fair processes for hearing and deciding disputes and other
justice issues. Once through those institutional doors, participants
must have the benefit of processes that respect their rights, explain
the legal issues at hand, afford them competent representation,
otherwise take account of their circumstances, and provide fair and
expeditious processes for hearings and rendering decisions. Substantively fair outcomes. While no justice forum can be perfect,
effective access to justice hinges not just on whether people can
participate in justice forums or the processes governing those fo88
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rums’ operations but whether substantively fair justice is rendered
in the end. This in turn includes not only the nature of decisions but
whether they are implemented by the appropriate authorities. This
growing emphasis on equitable outcomes (and not just processes)
is part of the way in which the concept of access to justice is evolving. Historically, the term ‘access to justice’ has in some quarters
referred to a person’s right to take legal action to defend his/ her
rights, especially when they have been violated. Though still valid in
and of itself, this understanding has been expanded to include other aspects of access to justice. International treaties and other documents can thus further inform our understanding of the concept.
Given that all States in the region are parties to the International Covenant on Civil and Political Rights and that the document
applies to children as well as adults, relevant portions of the Covenant merit mention. Its Article 2.3 is noteworthy: ‘‘Each State Party
to the present Covenant undertakes:
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as
herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;
(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall
have his [or her] right thereto determined by competent judicial,
administrative or legislative authorities, or by any other competent
authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;
(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such
remedies when granted.3
Article 14 further illuminates what access to justice involves:
‘‘In the determination of… his [or her] rights and obligations in
a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing
by a competent, independent and impartial tribunal established by
law.’’4 In one of its General Comments, the Committeeon the Rights
of the Child makes a crucial contribution to explicating how chil3 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 2.3.
4 ICCPR, Article 14.
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dren’s special situations make legal implementation – i.e., ensuring
that good laws that exist on paper are actually enforced in reality
– all the more important for children’s access to justice: ‘‘For rights
to have meaning, effective remedies must be available to redress
violations”. This requirement is implicit in the Convention...
Children’s special and dependent status creates real difficulties for them in pursuing remedies for breaches of their rights. So
States need to give particular attention to ensuring that there are
effective, child-sensitive procedures available to children and their
representatives. These should include the provision of child-friendly information, advice, advocacy, including support for self-advocacy, and access to independent complaints procedures and to the
courts with necessary legal and other assistance. Where rights are
found to have been breached, there should be appropriate reparation, including compensation, and, where needed, measures to
promote physical and psychological recovery, rehabilitation and
reintegration, as required by Article 39 [of the Convention on the
Rights of the Child].’’5
The Committee’s view is consistent with the more general evolution in the concept of access to justice in recent years, including
within the United Nations system. For example, as the United Nations Development Programme mentioned in a 2004 Practice Note,
access to justice is not only a procedural matter but also a matter of
substantively just, equitable outcomes, with strong links to democratic governance and poverty reduction. 6 The document goes on
to emphasize that ‘‘Access to justice is… much more than improving
an individual’s access to courts… It must be defined in terms of ensuring that legal and judicial outcomes are just and equitable.’’7
The emphasis on equity merits mention. As further discussed
below, in addressing why a regional rule of law agenda should make
5Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5 on ‘General
measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child’, CRC/
GC/2003/5, 2003, para. 24.
6United Nations Development Programme, Access to Justice: Practice Note, UNDP,
2004, p. 3.
7 Ibid., p. 6.
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children’s access to justice a priority, there also has been increasing
international attention to equitable processes and outcomes both
for children in general and for groups that experience special burdens by virtue of gender, ethnicity, poverty, disability, and difficult
family circumstances. This expanding notion of what access to justice entails also resonates in other key documents. A 2009 World
Bank paper on ‘Access to Justice and Legal Empowerment’ explicitly
links the two concepts, highlighting legal empowerment’s emphasis
on going beyond the judiciary to take account of a nation’s overall
justice system and institutions.8
The 2009 report by the United Nations Secretary-General to the
General Assembly takes the analysis a step further, strongly arguing
in favour of civil society’s crucial role in improving justice for the
disadvantaged: ‘‘Legal empowerment is rooted in a human rightsbased approach to development, which recognizes that poverty results from disempowerment, exclusion and discrimination. …Legal
empowerment promotes a participatory approach to development
and recognizes the importance of engaging civil society and community-based organizations to ensure that the poor and the marginalized have identity and voice. Such an approach can strengthen
democratic governance and accountability…’’ 9 The point here is
not to equate legal empowerment with access to justice, for the
former involves a broader range of activities and strategies. Rather,
it is to sketch the evolution of the access to justice concept to involve an expanding array of stakeholders and institutions.
Children’s interactions with justice systems
Children can interact with justice systems for a variety of reasons. Some of these are described below, demonstrating the many
ways in which children’s rights can be protected, strengthened and
vindicated through equitable state-administered processes, forums
and services:
8 Vivek Hansraj Maru, Access to Justice and Legal Empowerment: A Review of World
Bank Practice, World Bank Justice and Development Working Paper 9/2009, The
World Bank, Washington, DC, 1 September 2009.
9 United Nations, General Assembly, Legal empowerment of the poor and eradication
of poverty, Report of the Secretary-General, A/64/133, 13 July 2009, para. 4.
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Children as parties to civil proceedings
Children’s rights and well-being are very much at stake where
matters such as custody, care and inheritance are at play.
Children as parties to state administrative deliberations and
actions
Government agencies take such administrative actions when,
for example, they are deciding when or whether children will receive social benefits,health services or when they step in to remove
children from possibly abusive homes.
Children as victims of crimes and other mistreatment
Children physically, sexually or otherwise abused need to turn
to justice systems for relief and redress.
Children as defendants and detainees
Children who are accused or convicted ofcrimes assume dual
roles regarding access to justice, in that the state may seek justice
from them (be it punitive, rehabilitative or restorative) while needing to ensure justice for them, in terms of fair treatment by police,
prosecutors, the judiciary and other institutional actors.
Children as witnesses and participants
Children who witness crimes or otherwise may be needed to
participate in justice forums to which they can contribute information.
Children as beneficiaries of social and other services
While this broad notion of children as beneficiaries certainly
overlaps with certain of the aforementioned categories, it deserves
emphasis because it embraces the varied situations in which children may need help and protection, such as where they are vagrants, runaways, displaced by conflict or otherwise trapped in
difficult family situations. One fundamental aspect of children’s relationships to justice systems is that they all too often are ignored
or do not participate, by virtue of being excluded from such systems
by legal, social, psychological or other barriers, as discussed in part
in the next section. The inequity of children’s access to justice in the
region Inadequate access to justice of course confronts all populations around the world, not just children, but it is especially severe
and inequitable for children under a variety of circumstances and
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for a number of reasons, which is one central reason why any rule
of law agenda must address the rights and circumstances of children. The root causes of this phenomenon in the region naturally
vary from society to society, but the historical antecedents include:
● The legacy of communist rule, which limited the growth
of institutions specifically charged with protecting individual rights
in general and those of children in particular.
● In a related vein, the impact of such rule on the development of independent civil society institutions that could advocate
for children’s rights and well-being, as well as provide crucial legal
and other services.
Additional societal influences that are discussed in more detail
below include:
● ingrained, often traditional attitudes that in some respects
deny or ignore children’s rights;
● the presence in some societies of traditional justice systems
that, while having some advantages, can also work to children’s detriment;
● particularly discriminatory attitudes, practices, policies and/
or laws as they
pertain to girls and/or minority children;
● similarly burdensome constraints that affect children with
disabilities and those experiencing poverty or difficult family circumstances.
With this list as a brief background, children’s problematic legal situations include but certainly are not limited to the following:
Children unable or reluctant to seek access to justice. Children may
be unable or reluctant to report crimes. As a most basic matter,
they simply may be too young to articulate what has happened
to them, but even to the extent that they are able to do so, such
factors as fear of, dependence on or even love for the perpetrator
may stop them. Once physically or sexually abused, children may be
too traumatized to report, discuss or testify about the crime. They
might worry about who will take care of them if they are removed
from an abusive household. Even this stark summary understates
the constraints on children’s ability to step forward and seek justice.
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An exploratory survey on children’s access to justice carried out by
the UNICEF Regional Office in 201210 (hereafter the Exploratory Survey) quotes a UNICEF Albania office comment that could also apply
elsewhere in the region: ‘‘Many abused children do not ask for help,
possibly because they perceive violence as a normal phenomenon
and do not consider themselves as victims of abuse.’’
In many justice systems, for certain crimes a complaint by a victim is necessary to trigger a criminal investigation or prosecution. In
some countries, however, the law does not recognize any right on
the part of younger children to make such complaints. In such criminal law contexts, this absence of such a right is sometimes referred
to as a lack of legal standing or capacity. In several countries in the
region, the age below which children cannot initiate a complaint is
14. This obviously can exclude children from even seeking justice. It
also puts victimized children in a position of dependence on parents
who might be reluctant to seek redress or who might even be the
perpetrators of abuses themselves. The bottom line here is that, as
difficult as it can be for many adults to reach out to justice systems
in the region and across the globe, the problem is exponentially
worse for children.
Even more frequently than adults, children lack the knowledge,
ability and independence to seek justice. To even begin to access
justice systems, they often need the help of social workers and psychologists, as well as specially trained and sympathetic lawyers, police and other justice system personnel.
Children excluded from effective assistance by justice systems
Even where children are ready and able to reach out for help,
the Exploratory Survey documents the many respects in which state
services fall far short of helping children to actually obtain assistance throughout the region. For the most part, there is a dearth
of legal, social and psychological services that can enable children
to engage with strangers and (what seem to children to be) strange
justice institutions, to identify instances of children’s victimization
10 The exploratory survey of UNICEF offices and their governmental and non-governmental partners in selected countries of the Central and Eastern Europe and Central
Asia region was prepared by UNICEF consultant Dan O’Donnell in 2012.
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and to assist them in taking the painful step forward towards seeking redress, therapy and other help. While there are notable exceptions to the rule, such as work by ombudsmen and nongovernmental organizations in some countries, children generally receive
even less assistance than adults – though their need for help is even
greater.
Again, however, the problems permeating children’s lack of access to justice go deeper than inadequate access to concrete services (as problematic as that is). For example, while most UNICEF
offices participating in the Exploratory Survey lacked sufficient information about cases concerning children and their families, those
that did report on this matter tend to express negative views of
how equitable and effective the results can be. Information collected through UNICEF in several countries indicates that judges and
other authorities often do not take children’s cases, views or best
interests seriously. A more specific example of this phenomenon is
the reluctance of some courts to remove perpetrators of domestic
violence from their homes. When temporary shelters do not exist, it
is the children suffering such mistreatment (rather than the perpetrators) who often are institutionalized. In a way, then, it is the victims (the children) who are punished even in the process of trying
to protect them. Furthermore, the corruption that plagues many
justice systems harms vulnerable and marginalized children even
more than it harms adults.
As the UNICEF office in Kyrgyzstan reports, via the Exploratory
Survey, ‘‘Corruption in the police and judicial branch allows perpetrators of crimes against children to avoid responsibility. Thus, offences relating to the sexual violence against minors in the courts
often end with requalification of articles from a felony to a less serious crime, which allows dismissing the case because of ‘reconciliation’ between the parties, and paying the monetary damages. In
these cases, the child becomes a subject of bargaining and profit for
the parents, judges and investigators.’’
The point here is not to single out one country but to highlight
a phenomenon that plagues many nations across the globe, including some in the region.
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Children in no position to pursue legal implementation and
legal reform
Across the globe, it is an unfortunate fact of legal life that it
is difficult to implement the best laws and legal decisions. That is,
while laws and policies may be reformed, and courts and other
government institutions may render sound legal decisions, all too
often these reforms and decisions go unenforced. To their credit,
governments, international actors and civil society organizations
pursue reforms and court rulings, but the greatest challenge is often getting legal victories that exist on the books (in terms of laws,
regulations, court decisions and administrative rulings) enforced
on the ground. The problem is particularly challenging for children.
Unlike farmers, the urban poor, women, minorities and other disadvantaged populations, most children lack the capacity to press for
legal implementation, whether individually or as part of organized
groups. This affects children in myriad ways. For example, as explained in the Exploratory Survey, UNICEF offices in some countries
reported difficulties in ensuring proper implementation of court orders, on matters such as child support and custody. In certain cases,
responsibility for the enforcement of court decisions in civil cases
lies with a service that focuses mainly on financial compensation,
and whose lack of expertise sometimes causes unnecessary distress
for children in family cases. Equally, in the realm of legal reform,
children are mostly unable to press for legal, regulatory and policy
changes that will improve their access to justice. Unlike adults, they
lack both the power to press for reforms and the capacity to try to
get such reforms implemented.
Traditional justice systems can impinge on children’s access
to justice
Traditional justice systems constitute one way in which people
in some countries of the region (particularly in rural areas) access
justice. There can be good reasons for this, in terms of such systems
being more accessible, affordable and comprehensible than state
courts and other official justice forums. However, when traditional systems take on disputes and issues that have serious ramifications for children, they can do more harm than good. Instances of
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domestic violence, sexual abuse or denial of inheritance rights can
impinge on children’s well-being in egregious ways if (as can be the
case with some traditional systems) there is no fallback to national or international law. As in official justice forums, children suffer
even more than adults because they lack the power and capacity to
assert their rights and interests.
The importance of children’s access to justice for a rule of law
agenda in the region. The discussion to this point leads up to a central conclusion about improving children’s access to justice in the
region: It is vitally important both for protecting children’s rights
and well-being in the present and for forging a successful future
for the societies making up the region. As such, children’s access
to justice should constitute a crucial component of any rule of law
agenda in the region. There are several bases for this conclusion:
Improved access to justice for children will be part of a global trend
on using the law for equitable, empowering development.
Consistent with the evolving concept of access to justice described earlier, the overall interface of law and development is featuring increased attention to equity and empowerment. Even the
World Bank, which for much of its history focused more on overall
economic growth, has over the past decade increasingly focused
on equity and legal empowerment as key elements of its perspective on the relationship between justice and development. This perspective, which has most notably been advanced and articulated by
its ‘Justice for the Poor’ programme, can also be found in key World
Bank publications.11
Many other institutions are similarly emphasizing the importance of equity and empowerment for disadvantaged and vulnerable populations (certainly including children) as part of any rule of
law agenda. A 2010 International Development Law Organization
(IDLO) book, including a chapter on children’s legal empowerment
11 See, e.g., The World Bank Legal Review: Law, Equity, and Development, volume
2, The World Bank, Washington, DC, 2006 and The World Bank Legal Review: Legal
Innovation and Empowerment for Development, volume 4, The World Bank, Washington, DC, 2013.
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and accountability12, reflects this trend, as does a forthcoming volume from the Open Society Justice Initiative.13 A new international NGO, Namati, is similarly focusing on an equitable development
agenda that features legal empowerment. With these considerations in mind, any regional rule of law agenda will be very incomplete and incompatible with evolving international trends unless it
pursues accountable, inclusive, empowering programmes and reforms that specifically target children.
Addressing children’s access to justice will help combat poverty and exclusion
Lack of justice perpetuates poverty and exclusion. For children,
this means that the immediate harms that they suffer as the result
of their poor access to justice, unfortunately, live on to perpetuate
individual and societal poverty into adulthood.
The value of emphasizing children’s access to justice, then, lies
not only in vindicating their rights and improving their well-being.
It also is important for ensuring overall societal progress in years
to come. One crucial way in which the value of children’s access to
justice resonates involves legal identity – or really, the lack thereof.
For example, where children are not registered with the government at birth or other key points in their lives, they may lose access
to education, health benefits or other attributes of citizenship. In a
related vein, the failure to recognize relevant rights and benefits for
minority or migrant children can harm them as adults, restricting
their incomes or other ways in which they might gain greater control over their lives.
The inability of a legal system to provide this most basic access
to justice, then, can haunt an individual for the rest of his/her life.
Extrapolating from the individual to the societal, the damage can
multiply in terms of a population that is not as educated or healthy
as is necessary for full-fledged national social and economic prog12 Anne Grandjean, ‘No rights without accountability: promoting access to justice
for children’, in Stephen Golub, ed., Legal Empowerment: Practitioners’ Perspectives,
International Development Law Organization (IDLO), Rome, 2010, pp. 265–283.
13 Stephen Golub, ed., Legal Empowerment: How and Why, Open Society Foundations (OSF), New York, forthcoming.

98

PROJECTS
IN ACTION
ress. Other examples abound of the povertyexacerbating impact of
inadequate access to justice for children. Whether they are excluded, victims, accused, in need of protection or otherwise interacting with a poor justice system, their lack of access to justice can
lead to a lack of access to education or to inadequate health care,
among other child rights violations. For example, children suffering
an abusive family situation that the justice system does not remedy
are also very likely to suffer adverse educational and health consequences.
Similar harms befall children denied the protection of child labour laws or victimized by human/sex trafficking. Such consequences can cause poverty or perpetuate it into adulthood. Yet another
respect in which a lack of access to justice for children has even
more severe ramifications than it does for adults is that it can place
greater burdens on justice systems themselves down the line.
Children must live often with the impact of reduced access to
justice into adulthood. But society as a whole pays a price since
children victimized by inadequate access to justice may well place
a burden on justice systems when they become older. The upshot,
then, is that access to justice for children should be seen as an opportunity for the region to accrue benefits that reach beyond the
protection of rights, as important as that is. Societies that invest in
children, including via rule of law agendas that benefit their access
to justice, are more likely to experience economic and social progress.
Advancing equitable treatment of especially burdened categories of children is an important priority. For all of the harm that all
children suffer because of reduced access to justice, the burdens
may be even greater in some societies for certain children due to
gender, minority status, being disabled, living in poverty or enduring other difficult family circumstances (such as substance abuse,
mental illness or family separation). As the Exploratory Survey explains, in some countries parental attitudes limit access to justice
and education alike; girls in particular are supposed to remain silent
about problematic family situations. Such discrimination can play a
role not only in family life but (as already noted) in traditional jus99
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tice systems and state systems as well. Societal attitudes towards
girls can seep into how they are treated by the police, prosecutors,
courts and a legal system as a whole. While such discrimination
against girls is by no means consistent across the region, it is especially salient because experience and research indicate that equitable treatment of and status for women contribute crucially to
economic as well as social progress.
Special attention to girls’ access to justice must accordingly be
part of any rule of law agenda. Minority children may suffer similar
discrimination. As documented by such organizations as the Open
Society Justice Initiative and the European Roma Rights Centre,
Roma communities and their children suffer prejudice and receive
inferior government services in much of the region. Though progress has been made thanks to the efforts of these civil society institutions and their allies through lawsuits and other advocacy, Roma
children often experience unequal educational and other opportunities. Ingrained attitudes, policies and laws similarly constrain
Roma access to justice and social services in many countries.
An equitable, empowering rule of law agenda, then, can and
must take account of access to justice for particular categories of
children for various reasons. First, as with all children, such an investment vindicates their rights in the short term and contributes
to societal progress over time. Of equal importance, for a rule of
law agenda to have real meaning it must focus primarily on society’s most vulnerable populations – children from especially marginalized groups – by using the law to give them greater control
over their lives...
To be continued in the next issue of FICE-Bulgaria Bulletin.
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Training in Youth Participation
I was very lucky to take part in the training organized by
FICE-Bulgaria on Youth Participation, which took place from 5 to 6
June 2014 in Sofia. During the two days I gained useful knowledge
and skills, presented in an exceptionally funny and pleasant way by
the two sunny trainers Martine Tobe and Isabel Alarcon from the
Netherlands. Their innovative and interactive methods helped the
participants assimilate the material easily. They were all united by
their concern in the topic of Youth Participation, regardless of their
profession and age.
During the introduction the two trainers explained their teaching style to us, it was filled with a lot of laughter and humor, which
they undoubtedly succeeded to deliver to all the participants, who
were soon involved in a “Game of bingo” with the purpose of getting
to know each other. After that, the training continued with a brief
presentation of the legal frame concerning Youth participation in
the Netherlands – The Law on Childcare and Youth Care and Youth
Participation, as well as The Convention on Children’s rights (1989).
Roger Hart’s Ladder of Participation was introduced to us. Through
the perfect combination of theoretical knowledge and practical
skills we learned how to position different types of activities on the
Ladder. For this purpose we worked in teams, combining our own
experience in projects with the main problems in the training.
The three levels of participation – micro, macro and meso were
presented to us, as well as many good practices from the Netherlands. The programme was intense; we assimilated many useful
and interactive methods and techniques to get youths to participate more. The characteristics of a good facilitator were displayed
and we were taught how to organize a “World Café” discussion. We
took the part of youths and we experienced the positive effects of
these methods, learning a lot without even feeling tired.
The second day of the training continued the same way; our
trainers had prepared many surprises for us. We learned other
methods how to involve youths, such as debate and round table
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as well as how to facilitate other similar activities. One of the highlights of the day was how to display a current problem, good or bad
practices through role play games.
At the end of the two-day training I felt enriched with a lot of
new knowledge and skills, full of energy and ideas and not at all
tired. I hope that the other participants were left with the same
impression and that they found the training useful and pleasant!
Katerina Simeonova, intern
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Quality management systems – relationship
between theory and practice
Wikipedia defines the meaning of the term quality in a descriptive way by giving examples, we choose the American definition of
quality - American Quality Society defines quality by two meanings:
1. The characteristics of a product or service generated by
their ability to meet established or implied needs;
2 . Products or services without deficiencies.
The quality of a product or service relates to understanding the
extent to which the product or service meet customer’s expectations. Quality has no specific meaning unless related to a specific
function and / or object. Quality is tangible, conditional and subjective attribute.
Most forward-looking view pointy in terms of quality is that
it is determined entirely by the client or end user , and is based on
assessment of the customer’s experience with the product or service. The customer’s experience is the sum of all contact points that
customers have with the product or service and , by definition, is a
combination of all of them. For example, every time someone buys
a product , he is left with an impression based on how it is sold ,
how it is delivered , how it is made , what support it gets later , etc.
The definition of Prof. Yuri Alkalay in “Total Quality Management” is as follows: “Quality is determined by the degree to which
the product or service successfully serve the objectives of the user in
the course of their use, not only in the sales process.“ 		
And
another definition in the context of ISO 9000/2000: “The degree
to which a set of internal features of a product, service, solution ,
document, information or outcome of a process meet needs or expectations that are expressed , generally accepted or required. “
In conclusion we can say that quality is the extent to which a
set of inherent characteristics fulfills preliminary specified requirements. Once we found a relatively good definition of quality, we will
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try to present as well a definition of Quality Management System.
One suggestion for this we find in the standard ISO 9000/2000 itself: Management System that allows to manage and control an
organization with regard to quality. Our definition of Quality Management System for social services that we offer to your attention
is as follows : a set of activities through which the requirements
of social services standards are implemented , leading to highest
customer’s satisfaction.
Cycle of quality management and improvement of organizational performance that we offer is as follows:
Establishment
of a quality
management
team

Analysis
of the current
status

Development
of an action
plan

Monitoring
and evaluation

Plan
implementation

This cycle is valid for all types of services and, translated into
practice, it means that every organization needs a periodic analysis
of its own position in terms of quality. Then, it shall be important to appoint a specialist in charge for implementation of quality
management policy , and to form a team for this purpose .This team
shall be active during the implementation of the quality improvement plan which includes: conducting various activities to improve the functioning of various parts of the organization; periodic
monitoring and evaluation stages ; and finally , new analysis which
is the beginning of the next period...
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Having considered the general case of quality and quality
management systems, we will proceed to consider the situation in
Bulgaria . The methodology for determining the positions of staff in
specialized institutions and social services - an annex to Decree №
RD01 - 864 of 30.10.2012 , issued in October 2012 by the Minister
of Labor and Social Policy, states that:
“Main objectives are: providing such structure of staff that
allows to optimize the care of children and adults using social services , increasing its quality and staff capacity of social services by
providing mobility in the employment of necessary staff
Main emphasis: to ensure the provision of quality care according to
individual care plans and the specific needs of different users groups
of social services - children and adults at risk, children with disabilities, adults with disabilities.“
In Bulgaria are talks about quality of care, quality service without a clear concept of what it means, and even more – without
obligatory requirements to use proven and certified Systems for
development and quality assurance of a social service. Quality is
something very subjective not through the perspective of the customer and its satisfaction with the service received but implemented according to the perceptions of a social service provider
, the municipality and the perceptions of auditors and those who
control the quality of service (eg . Social Assistance Agency , State
Agency for Child Protection ).
Obligatory criteria and standards for social services for children
have been developed (Ordinance on the Criteria and Standards for
Social Services for Children , effective as of 21.11.2003 and adopted by Decree № 256 of 07.11.2003, promulgated in State Gazette
, Nr. 102 of 21 November 2003, amend. SG No. 26 of 27 March
2007, amend. SG Nr. 53 of 10 June 2008, amend. SG No. 45 of 16
June 2009 , amend. SG No. 80 of October 9, 2009)
Anyhow, If we consider for example Art. 6a we will see very
clearly imperative and vague messages that say what reality should
be , but not how it should be achieved.
“Art. 6a . (New - SG . Nr. 26 of 2007 , effective as of 27.03.2007
) The provider shall grant conditions for development and support
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of the child in accordance with its needs, ensuring that:
1. Material basis is consistent with the nature of the service
and the needs of children;
2 . (Amended - SG . Nr. 80 of 2009 ) An assessment of the needs
of the child has been performed , and a care plan and / or plan for
service rendering have been developed , except in the cases under
Art. 56 , paragraph . 2 ;
3 . An appropriate team of professionals is available to be engaged in providing the service;
4 . (New - SG Nr. 80 of 2009) The environment in which the
service shall be provided is safe and secure for the child ;
5 . (New - SG , Nr. 80 of 2009) During providing the social service, activities of all staff and volunteers shall be consistent with
children’s rights guaranteed by the Convention on the Rights of the
Child of the United Nations;
6. (New - SG, Nr. 80 of 2009) No discrimination shall be allowed , within the meaning of the Law on Protection against Discrimination.“
After all professionals have read these requirements , they expect that in each Rules for Services : Rules for Homes for Children
Deprived from Parental Care (HCDPC), Rules for Home for Children
and Youth with Mental Retardation (HCYMR) or Methodology to
provide services for Family-type Centers (FTC) it will be made clear
how those criteria and standards shall be materialized . But except
for the Standard , which lists the requirements for room size, windows, lighting and noise, all other references suggest a subjective
interpretation, and therefore - great danger of errors and even serious risks in dealing with customers and providing the service.
Another misunderstanding that is already widely observed in
the practice is that the control institutions themselves and their
experts do not know what it means for example to create conditions for implementation of the Right of children to a family when a
child lives outside the family. Ensuring and monitoring of this right
is either ignored or taken literally , as the child be placed in foster
care or adopted.
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However, if there was a clear system to ensure the quality of
Rights implementation , for example , it would pay attention and
provide specific guidelines for the materialization of this right : in
the compulsory documentation of the case work, there would
have been formulas for recording meetings and conversations of
the child with its parents and relatives , as well as a place to register the frequency of sending letters to relatives and recording of
weekends and holidays spend with the family. Thus, it would have
been possible to realize the right of the child on family, providing clear instructions for people in charge for the service that this
documentation is obligatory and shall allow options for objective
monitoring and comparison of results between institutions.
Where is the balance between creativity in providing the service and standards? Can everything be framed to draw comparison
and stimulate competitiveness ? Where is the borderline between
subjective understanding and objective and clear requirements?
How and by what is measured the quality of a social service, and
where are we in this process? In the present work, we will try to
answer this question as well as further questions.
To be continued in the next volume of the bulletin.
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The magic world of Remelka
or special attention to every child
Dashenka Kraleva
Expert Adaptation and project manager
A sequel article to the one in the previous issue
Appendix
“Social skills and educational movies concerning them”
This appendix consists of some very useful social skills, designed
for children with Special educational needs, as well as for younger
children. The skills have been chosen by their practical applicability
in everyday life and they are the foundation for the development
of good communication. In order to simplify the process of assimilation and the practicing of the skills; every skill is accompanied by
pictograms or schematic visual images, which are a symbolic image
of the separate steps or activities. Apart from exercising the skill in
the classroom, it is also provided for the practicing of this skill outside the classroom, at school and at home. For the correct assimilation of every skill it is very important that this skill is practiced at
home. This assigns a very important part to the parents and family.
The use of special movies/videos or other visual materials and
interactive techniques during the introduction of every skill is recommended. One possible option is a role playing game. A crucial
moment during the work is the stimulating and supportive part of
the teacher, the use of game techniques, providing a variability of
the repetition.
The Social Skills Appendix includes the following skills, which
include text and image with pictograms:
● Skill 1: Introduction and similar activities;
● Skill 2: Asking questions and similar activities;
● Skill 3: Making phone conversations;
● Skill 4: Answering the phone and taking a message for 		
someone else;
● Skill 5: Calling to arrange a meeting;
● Skill 6: Leaving a message to an answering machine;
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● Skill 7: Expressing Congratulations/ condolences;
● Skill 8: Expressing gratitude towards someone;
● Skill 9: Making compliments;
● Skill 10: Discussing important issues;
● Skill 11: Sharing something with somebody;
● Skill 12: How to say “No”;
● Patterns for Skill Presentation Card and Evaluation Card.
Part B2: Concept of time and knowledge of the clock
Introduction
“Concept of time and knowledge of the clock” is the second
part after B1”Money calculations” and B3 “Measurement and
Weighting”, in which children learn to do practical calculations, although it is taught in Mathematics classes. The term “practical calculations” (social competence, social skills) is used in this sub-part,
in order to be differentiated from the other mathematical parts of
Remelka – from A1 to A7, where the emphasis is put on numbers
and calculations.
The heading of the part consists of two parts: “Concept of time
and knowledge of the clock”, because time as a concept and knowledge of the clock have different meanings. Measuring time follows
the concept of time and is often in conflict with it. “Couldn’t it be
faster” might ask someone who is in a hurry to understand and is
very interested in our Remelka; “this part lasts an eternity”, would
say someone else, who is not so interested and is rather bored. The
subjective experience of time is the starting point of this sub-part.
The comparison of subjective experiences of time can give the children an average and objective perception of time and continuity.
Arranging the activities in a certain sequence is of key importance
to help children get a more objective perception of time. Through
arrangement we can trace succession and duration, of which the
concept of time consists.
By the age of 9-10 bigger attention is paid to sequence of operations and arrangement of activities. This applies to children who
have difficulties with calculation. The inadequate perception of
time and the problems with planning time are typical of children
who have difficulties with calculation.
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These children cannot start with knowledge of the clock; first
they need to learn how to arrange activities in a certain sequence,
duration and time. The next step after comparing and arranging is the “measurement” of time which means defining the date
and time by using a watch. The introduction of the watch without
enough experience in defining the concept of time and continuity
of time does not have much meaning.
From a didactic perspective, first of all, it will take time to arrange the experience concerning time. Afterwards they will move
towards knowledge of the clock. However, this is possible only to
a certain degree. Children have to deal with time and knowledge
of the clock from a very early age. Using a watch is a social concept, which gives a certain status. The opposite, not having any
knowledge of the clock and not using one would lead to negative
consequences and exclusion of the child who lacks these abilities.
Children, who do not have knowledge of the clock at the age of 10
or 11, are often labeled as “dumb”. A child who can tell the time is
confident and shows it not only at school, but outside the school as
well, because there are clocks everywhere. There is not a more socially significant and society-oriented part of calculating than using
a clock. Because of the above reasons we have chosen that combination:
Building and intensifying the concept of time;
Studying and working with a clock at the same time and in a
not intrusive way.
The speed of learning depends completely on how often the
child practices and how often he/she attends classes. This is the
reason why advice is given on how to assimilate the concept permanently and adequately in the beginning of every school block. The
steps that are followed are the same as in part B1 and B3, namely:
● А. Talk about: instruction/introductory story.
● B. Do it together: team work.
● C. Do it yourself: individual work.
● D. Renegotiate: conclusion.
Steps A and D are obligatory. Teachers usually ignore them, as
they believe that they are unnecessary. However, these steps provide for a much more serious and faster material assimilation. The
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activities in every study block are only a proposal. More teachers
are expected to propose or change the situations, in order to be
more adequate to the level and the experience of their students.
Then they will present their own instructions and stories. Worksheets have been made for part C. These worksheets are intended
for subsequent work, as well. However, they cannot replace parts
A and D. The aspects which are looked through in this sub-part are
as follows:
● Developing a concept of time.
● Studying how to tell the time.
● Using a calendar.
● Studying the electronic spelling of the clock.
● We present to your attention four basic points of B2:
Developing the concept of time
During the study blocks is presented the following content:
● Arranging activities: what will you do first and what will you
do then?
● Understanding the concept of sequence and continuity:
what lasts for a longer period of time and what lasts for a
shorter one?
● Afterwards, activities will be arranged according to a certain
“criterion”.
● The topic: What can we do in an hour and what else can we
do in less than an hour?
● The term “a minute”, which consists of separate instants
(seconds) will be introduced in the end.
If these aspects become clear to the children all topics can be
introduced much more easily in the future.
Studying how to tell the time
● We start this part by connecting different parts of the day
to certain activities by a time line.
● Afterwards, we study the concept of a “whole hour” and
then the concept of “half an hour”
● After assimilating the above terms, we introduce the two
hands of the clock and their meaning.
● The next step is “five past”, “ten past”, “five to” and “ten to”
an hour.
● This aspect will be finished by studying “fifteen past” and
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“fifteen to”.
Using a calendar
● It starts by learning the weekdays.
● The second step is “yesterday”, “the previous day”, “tomorrow” and “the day after tomorrow”.
● The third step offers a consideration of the week in accor
dance with the weekly rhythm (weekly agenda).
● Fourthly, the months and their names are studied.
● The fifth step is learning how to work with a yearly calendar
and how to mark dates
● Sixth and last the use of a schedule and a personal agenda
will be introduced (daily, weekly, monthly schedule).
Studying the digital displaying of time
The topic starts with the concept of natural time, an hour, half
an hour, etc. and also the digital displaying of time in different timetables – trains, buses, airplanes, TV programmes, etc.
This is the wealth of Remelka, I would like to go back to the
beginning: why special attention to every child? Remelka was so
oriented to the individual needs, that with every test we could see
what the child’s mistakes were and what programmes he/she needed. For us this was not enough because the children with fine motor
disabilities could not color the paper version. That is why we decided to upgrade the Dutch solution and give every child regardless of
his or her mobility abilities the opportunity to learn how to calculate and enjoy colourful pictures and to enjoy his/her own success.
This way we created the Remelka dwarf who jumps, spins and supports children while they are solving problems.
Come and see for yourself, feel the magic of Remelka and evaluate its power. If you are a teacher, a parent, an expert or a Primary
school education lecturer, contact us and we will be happy to teach
you and give you the opportunity to help many children, regardless
of their age and in accordance with their needs.
“The present material is prepared with the financial help of the European Social Fund. The Association for pedagogical and social assistance
for children FICE – Bulgaria is responsible for this content and it cannot be
considered as an official statement of the European Union or the Ministry
of education and Science under no circumstances.“
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Social information technology in the quality and
evaluation of childcare
Education and professional competences of educators and social workers are supposed to provide them with skills and knowledge in all fields of the system of childcare, especially in the field of
residential services.
The Association for Pedagogical and Social Assistance for Children FICE-Bulgaria is an organization which actively supports professionals in this field by searching, creating and adaptation of
methods of work with children and families and alteration of the
professional practice. A huge step in improving the practice on providing social services for children and families is the system for digital documentation and evaluation of the care, called EVAS.
FICE-Bulgaria is a partner in the initiative in the framework of
the project „TRAIN-KOSOZIAL – Training and transfer of competences for social information technology based on EVAS in the professional training of educators in childcare and youth care”, funded by
the European programme for continuing training “Leonardo”.
Together with our partners, The Institute for Children and
youth support, Mainz, The Professional Catholic School of Pedagogy, Saarbrücken, The Catholic University, Mainz, professional organisations from Luxembourg, Austria and Spain, and the Faculty
of Pedagogy of the University f Sofia “St. Kliment Ohridski” we decided to develop an European Framework Programme “Electronic
Documentation, development of the quality and evaluation in the
field of childcare and youth care”, which is to be tested in different
institutions for the development of social workers and educators
and also trainings to improve the qualifications of the professionals
who work in the field of social services for children and youths.
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Why EVAS?
In the last few years during the active opening of residential social services, professional debates have turned to answering the key
question: How to evaluate the childcare in accordance with its effectiveness and efficiency? In that sense the development of quality
and the evaluation are very important.
A big step towards the evaluation of the effectiveness and efficiency in childcare was made with the so called electronic model, also known scientifically as Social Information Technology. The
EVAS model offers some instruments connected to documentation,
stability of the quality and evaluation of the childcare. Practically it
structures and standardizes unified electronic instruments for Case
Work and planning childcare, the electronic processing of the information about the child, the type of support and the evaluation of
the effectiveness of its application in accordance with the individual
needs.
Three meetings of the partners were held between April and
June 2014 – in Luxembourg, Gerona and Berlin. The participants reported the development of the project activities until now: results
and difficulties during the approbation of the programme about the
education of the students and professionals for work with EVAS in
each of the partner countries; finally, development of a Framework
Programme on the training of students and professionals in the respective language; opportunities for the implementation and approbation of an electronically based documentation, stability in the
quality and evaluation of the system of care. The emphasis was put
on the following fields: documentation, stability of the quality and
evaluation in the system of care.
At the meeting in Berlin, which we already informed you about,
the results of the project activities on TRAIN-KOSOZIAL were presented, as well as the Framework programme for training students
and professionals, based on EVAS. Dashenka Kraleva, Zvezditsa
Kovacheva and Anita Yanakieva were at this event on behalf of
the Association for Pedagogical and Social Assistance for Children
FICE-Bulgaria. Zvezditsa Kovacheva – Project trainer and Desislava
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Spirova – administrator took part during the meeting in Luxembourg. Dashenka Kraleva – Project manager and Zvezditsa Kovacheva took part in the meeting in Gerona, Spain.
What is EVAS?
● Instruments, based on the electronic entering of data, data
processing and analysis of the client’s data;
● Method of standardized evaluation of the individual needs
of the client, planning of the support and evaluation of its ef
fectiveness(development of the client in progress);
● Method of unification of professional terms in social work,
make the professionals “speak the same language”;
● System for control of the process of “Case work”;
● System of evaluation of the quality of the provided service
for each client or for the organization as a whole;
● System of stability of the quality of the provided care;
● Practical application of the software instruments in professional fields of social work.
The training programme for using EVAS adds up to and raises
the knowledge and skills of the professionals, working in the field
of residential services for children, concerning the elements of Case
work – evaluation and planning of the care.
We present to your attention a part of the educational content
on the training module “Documentation, concerning the type of
care and its realization”.
Assignment and meaning of documentation/evaluation in educational assistance processes
The German social laws concerning child and youth welfare
(SGB VIII) function as the legal framework for child and youth
care in the hands of public institutions. They have to ensure that,
in order to realize all tasks, the necessary conditions are created
and continuous quality development occurs, as required by §79a.
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This also and especially includes youth care planning (§80) which
instructs public institutions „to assess the medium-term needs of
young people and their guardians, taking into account their wishes,
requirements and interests, and to plan all necessary measures in
time and to a sufficient extent, so that all needs can be fulfilled“
(§80, paragraph 1).
This can only be achieved through a continuing process of quality assurance and quality development within child and youth care
institutions. When distinguishing three different levels of quality,
namely structure, process and outcome quality (EVAS 2005, 4-3), it
becomes clear that, when it comes to the “main business” of pedagogues, socio-pedagogical diagnostics, with a focus on the collection of data on the life of the person concerned including their risks
and capabilities, as well as documentation and evaluation form the
basis for the entire care process.
Based on the observation of the child/teenager in their respective life situations (family, school, living group), and in combination
with information about their biography an analysis is conducted.
Also taken into account here is the knowledge about possible development processes and disorders of children and teenagers.
While considering all resources available to the respective person, in their parents’ home and in their social environment, and all
risk factors the child/teenagers might be confronted with goals are
formulated – in cooperation with the person concerned – to enable
the child/teenager, with the help of concrete measures, to participate in everyday social life. The evaluation of these processes will
then either confirm the achievement of set goals or lead to reconsideration of objectives and measures.
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The care process
The care process can be presented as follows:

Observation

Evaluation

Measures

Analysis

Formulation of
goals

Fig. 1: The care process (source KFS).
The care process will be explained in the following chapters.
Observation
The observation of other people, consideration of their statements, postures, gestures and their overall behavior is a very common, everyday method to help people to interact with each other. It
is a “naïve” way to judge the people around you, to adjust to them
and plan your own behavior accordingly.
For observation within the field of „professional diagnostics“
the following tasks can be derived:
Observation helps to form a picture of the person observed
that is as objective as possible (diagnosis, results) when all received
information is analyzed.
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The intention is it to use the resulting picture to decide on measures (educational measures, support plan, therapy plan) that will
help to positively influence and change the picture of the person
concerned.
Structured observation tries to avoid randomness as far as possible, so that observed and recorded behavior can be quantifiable
and comparable. In order to achieve this, the observer follows an
elaborate observation plan specifying who or what is being observed and when, how, and how often the person is being observed
(event sampling, time sampling). If only a certain part of behavior
is to be observed (e.g. speech, motor skills, behavior while playing),
structured observation sheets can be used that allow comparison
with a later observation of the same child or other children. It also
has to be carefully considered whether the observer should interact
with the child during observation or not and whether observation
should be carried out openly or concealed.
When documenting and evaluating the following aspects have
to be recognized as possible errors of observation:
● Reality is a construction of the observer that means that realities are perceived differently by different observers: overhasty
evaluation.
● Discrepancies are often avoided in order to adapt apparently
deviating impressions to the overall picture (halo effect).
● Certain observations are expected. So they will receive more
attention (anticipation effect).
● Observations are always made in context. Problem: abstractions are made too early, detachment from context.
● Distortion of social situation by observers: They are a part of
the system.
● Interpretation of observations is strongly influenced by: previous experiences, information, own life story, specific environment,
and cultural differences. Observation is therefore pre-structured.
● Perception also depends to a large extent on the current
condition and state of mind: wishes, desires (identification with acting person), emotional connection to the observed person, expec118
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tations, motivation, physical condition, illness.
● Unfamiliarity with group culture: non-verbal communication
varies across different cultures and social classes.
● Disregard of hints: the obvious is not always the essential.
● Records can be inaccurate (not to be „drawn in“ by special
events; tendency to leave out extremely positive or negative evaluations).
● Disregard of „personal dignity“of the observed: subject-object relationship.
● Observation should not be „moralizing“.
● Observation is always based on interaction – it’s all about
relationships!
● Observation does not perceive isolated things or events but
correlations and relationships.
These can be different types of relationship:
● Relationship of children/teenagers among each other
● Relationship of children/teenagers to their activities and the
associated materials and objects
● Relationship of children/teenagers to adults and vice versa
● Relationship of observers to children, teenagers, processes
that are observed, and to other adults that are involved in the interactions
Analysis and forming hypotheses
On basis of own observations and the collected information on
the child’s/teenager’s life history an analysis of the current life situation is conducted. Theories on development stages and processes
and possible disorders of children and teenagers have to form the
professional base for the analyzing process. The expectations of all
parties concerned have to be included here as well.
Educators might therefore ask the following questions:
- What are the requirements for the child’s education plan?
- What are his or her capabilities and skills?
- Which of his/her strengths I can use here?
- What spatial and temporal conditions are there?
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- What are my expectations and the expectations of everyone
else concerned with regard to educational measures?
Based on this, hypotheses are formulated regarding the child’s/
teenager’s possible development objectives. This way further information on the education process can be provided and at the same
time new options of reasoning and acting can be opened for everyone concerned.
When forming hypotheses, not the correctness but rather the
usefulness in regard to solving problems is important. The usefulness can be measured by:
Organizing function
Hypotheses are supposed to separate important from unimportant information and help educators to order their thoughts and
ideas (as a first step in their mind).
Suggestive function
Fresh hypotheses are meant to present first the educator and
then the people seeking assistance with new perspectives and also
open new acting possibilities.
The contents of hypotheses are related to subjective views
of the persons concerned (How do they evaluate their situation?
What are their plans for the future?), visible and hidden rules and
patterns of interaction in their environment, what meaning/importance the „symptoms“have for themselves and their environment
and possible future outlooks for themselves and their environment.
The educational content, part of which we presented, is provided in the form of trainings for professionals, in which using many
practical situations, games, video and audio demonstrations, a
lot of new knowledge is received and the skills of the participants
are improved, concerning the process of evaluation and planning
of the care: how to supervise and register the child’s behavior;
how to form hypotheses and goals, what measures for support to
plan; how to evaluate the quality of the social service. And all this
through using the electronic model. 3 forms and one software… but
by presenting the results of social work in a more efficient way in
accordance with each client’s needs.
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