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Резюме

Среда и методи за оценка

Оценката се отнася за проекта „Семейство за всяко дете“, реализиран в област Шумен от УНИ-
ЦЕФ България от октомври 2010 г. до юни 2016 г. Целта на оценката е да се „оценят подходът, 
резултатите, ресурсите и въздействието“ на проекта (вж. Техническо задание, Анекс 1). Оцен-
ката има за отправна точка първоначалния проект на „План за закриване на Дома за медико-
социални грижи за деца (ДМСГД) – Шумен“ (Анекс 2).

Обхватът й е насочен към закриването на ДМСГД – Шумен и изграждането на мрежа от основ-
ни услуги, които да го заменят: Семейно-консултативни центрове (СКЦ) и услуги по приемна 
грижа за бебета (и други деца). Оценката разглежда също и други услуги в мрежата, като цен-
тровете „Майчино и детско здраве“ (ЦМДЗ), отделите „Закрила на детето“ (ОЗД) в общините от 
област Шумен и предвиденото областно покритие на проекта. Крайната точка в измерването, 
доколко са постигнати търсените резултати, е взета от отчета на основните резултати „Ключови 
резултати на „Семейство за всяко дете“ 2010-2015 г., 12.11.2015 г.“ (Анекс 3).

Проектът е изпълнен в подкрепа на правителствения План за действие в изпълнение на На-
ционалната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за 
периода 2010-2015 г., която определи изискването да се премине към философия за грижата 
за децата основана на: превенция на риска, ранна намеса, подпомагане на семейството и оси-
гуряване на алтернативни грижи в семейна или близка до семейната среда.

Макар да има много тълкувания и определения за оценката на въздействието, в тази оценка се 
разглеждат причините и следствията - ефектите; проверени са всички ефекти, а не само търсе-
ните, както и възможните по-дългосрочни ефекти от интервенцията. Казано просто – оценката 
има за цел да се определи дали проектът „Семейство за всяко дете“ има положителен ефект 
(както е търсен и описан при целта на проекта или е непредвиден ефект, но е спомогнал за 
постигане на неговата цел) и да зададе въпроса дали тези положителни промени не биха на-
стъпили и без това (без интервенцията от проекта).

Съгласно методологията GEROS на УНИЦЕФ1, оценката се опира на критериите на OECD 
DAC2, с които се оценява съответствието/релевантността и целесъобразността на дизайна на 
проекта, как и доколко заложените ресурси, дейностите и постиженията от него са помогнали 
за постигане на ползите (резултатите) и по-общото му въздействие. В методологията на оцен-
ката се използва подход на смесени методи, за да може да се отрази широк кръг от гледни точ-
ки и осигури кръстосана проверка на данните. Сред тях са: интервюта на ключови информато-
ри (ИКИ), дискусии във фокус-групи (ДФГ), преглед на документи, анализ на административни 
данни и разглеждане на досиета на конкретни случаи.

През периода 3-14 октомври 2016 г. бяха проведени посещения на място, включващи 46 ИКИ и 
ДФГ с 85 представители на партньори от централни и местни органи, НПО, УНИЦЕФ, както и на 
персонал по новосъздадените услуги в Шумен (Анекс 4). Поради ограниченото време не беше 

1  http://www.unicef.org/evaluation/index_60830.html 
2  http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 
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възможно да се проведат съдържателни беседи с бенефициентите на услуги. Този доклад бе 
финализиран след като изводите, заключенията и препоръките бяха обсъдени със заинтере-
сованите страни от Шумен и София в рамките на два семинара, проведени през януари 2017 
година.

Целта на проект „Семейство за всяко дете“ е „да се изгради мрежа от услуги и мерки в подкрепа 
на родители и семейства с малки деца до 3 г. възраст, с което ще доведе до закриване на Дома 
за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) - Шумен“ (Анекс 2, стр. 1), а в първоначалния план 
на проекта бяха определени три конкретни цели за постигане на общата цел, които могат да 
бъдат тълкувани като резултати от проекта и върху които беше съсредоточена оценката:

 ● Да осигури грижи в семейна среда за децата, настанени в ДМСГД – Шумен;

 ● Да развие нов модел за интегрирани услуги за подкрепа на семействата в риск в областта, 
при който деца до 3-годишна възраст да не се настаняват в резидентна грижа; и

 ● Да подкрепи засилването на капацитета на местните власти и системата за закрила на дете-
то за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

Оценката разгледа изпълнението на проекта на две равнища:

 ● Какво е постигнато от УНИЦЕФ; и

 ● Предоставяне на услуги за деца и семейства.

 ● Изводите и резултатите са представени на тези две равнища.

Ключови изводи

С времето насочеността на проекта е променена от закриването на ДМСГД – Шумен към 
един продължаващ проект за развитие на услуги. Така са въведени нови услуги, счетени 
за необходими в хода на изпълнението на проекта, и успоредно са изяснени факторите 
за разделяне на семействата. Ако се очаква да бъдат подходящи за възпроизвеждане, мето-
дите за изясняване на факторите за разделяне на семействата и процесът за вземане на ре-
шения относно разработването на нови услуги трябва да бъдат ясно документирани. Ключови 
информатори от УНИЦЕФ България наблегнаха на важността да има разработени услуги, кои-
то са изпреварващи и гъвкави, а не „закостенели като услугите, делегирани от държавата“, 
и посочиха, че в организацията на проекта има предвидена част за укрепване на системата за 
закрила на децата и изграждане на капацитет.

Въведените ключови услуги първоначално са спомогнали за изготвяне на проекта „По-
сока семейство“ – семейно-консултативните центрове (СКЦ), приемната грижа за бебета и 
центърът за майчино и детско здраве (ЦМДЗ). Държавата е целяла да пилотира закриването на 
осем ДМСГД и да разкрие нови услуги в сградите на ДМСГД. При разработката на услугите пър-
воначално акцентът е бил поставен върху превенцията на постъпването в детски дом и улес-
няване на извеждането на децата от него. В наличната схема на проекта и на правителствения 
План за действие за 2010-2015 г. като ключови фактори, водещи до разделянето на семейства-
та и настаняването в институции, са посочени бедността и социалната изолация, липсата на 
достъп до масовите здравни и образователни услуги, до заетост или социално подпомагане и 
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до услуги по семейно планиране за жените от маргинализираните общности.

УНИЦЕФ България се е договорил с правителството да се насочи към ДМСГД – Шумен, 
тъй като той е бил преценен от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) като особено 
голям ДМСГД, който се намира в област със сериозни предизвикателства. Схемата на проекта 
е била уточнена след бърза оценка на маргинализираните общности в област Шумен, пред-
приета от консорциум, ръководен от НПО Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. По 
договори с областната администрация в Шумен и с общински власти са били въведени след-
ните услуги:

 ● През 2012 г. са заработили три семейно-консултативни центъра в помещения, предоставени 
от общините Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав, имащи за цел да обхванат с услуги ця-
лата област с особено внимание към маргинализираните общности;

 ● Областна услуга за приемна грижа, конкретно предназначена за кърмачета и бебета и 
за деца с увреждания, предоставяна от НПО Институт по социални дейности и практики 
(ИСДП) и базирана в шуменския общински комплекс за социални услуги за деца и семейства 
(КСУДС), е започнала да настанява деца през 2011 г.;

 ● ИСДП (с подкрепата на УНИЦЕФ) също е въвела услуга за мерки в родилното отделение, на-
сочени към превенция на изоставянето на новородени в родилното отделение, като част от 
проекта през периода от октомври 2010 г. до 2013 г., когато с тази функция са се заели СКЦ.

Първоначалният план на проекта е бил базиран на индивидуални оценки за децата, извършени 
от НПО Сдружение „Дете и пространство“, и оценки на семействата, проведени от ИСДП, които 
също са допринесли за плана за закриване на ДМСГД – Шумен.

ДМСГД – Шумен е закрит. По данни от няколко източника с актуализирани данни към сеп-
тември 2016 г., предоставени за оценката от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ 
(РДСП), с оценката се потвърждава, че 150 деца – 86 момчета и 64 момичета са били изведени 
от ДМСГД – Шумен от 1 октомври 2010 г. до края на 2015 г. Последното дете е постъпило в ДМ-
СГД през март 2015 г., а последното дете е било изведено от него през август 2015 г. Петдесет 
и три от изведените деца (35%) са били с увреждания. Сградата не се използва за нови услуги, 
тъй като е в процес на прехвърляне от собственост на Министерство на здравеопазването в 
общинска собственост. При оценката се установи, че с някои изключения децата от ДМСГД - 
Шумен са били настанени предимно в семейна среда като част от процеса на закриване, обик-
новено в приемни семейства и впоследствие осиновени.

Резултатите за децата, преместени от ДМСГД – Шумен, не се разбират изцяло. Непълни 
са данните за това какво е станало с децата след първоначалното им настаняване и за 
благосъстоянието им след преместването от детския дом. Макар че ОЗД носят законова 
отговорност да следят благосъстоянието на децата, включително да проследяват благосъс-
тоянието на тези, които напускат детския дом, в случаи, в които партньорите по проекта са 
установили, че е възможно ОЗД да разполагат с ограничен капацитет за изпълнение на тази 
отговорност, трябва да се предприемат други мерки. В случая с Шумен, след като УНИЦЕФ 
България са установили нивото на капацитета на ОЗД в Шумен да следят резултатите за деца-
та, напуснали ДМСГД – Шумен, е можело да бъде определен друг орган, който да поеме тази 
отговорност. Някои от интервюираните изказаха загриженост за благосъстоянието на децата, 
върнати в техните семейства. Данните на РДСП дават актуална информация за новите наста-
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нявания след първоначалното настаняване извън детския дом за всички напуснали деца освен 
за 39 от тях. За случаите на деца, върнати към грижите на собствените си семейства, актуална 
информация като цяло не беше предоставена. Данните предоставени от РДСП сочат, че след-
ните резултати могат да бъдат потвърдени поне донякъде към момента, в който 150-те деца са 
напуснали ДМСГД (вж. фигура 4):

 ● 53% (80 деца) са били осиновени;

 ● 19% (28 деца) са били реинтегрирани при семействата си; и

 ● 2% (3 деца) са били настанени при роднини;

 ● 19% (29 деца) са били преместени в други видове формална грижа – 10% (15 деца) са в при-
емни семейства, 5% (8 деца) са отишли в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 
4% (6 деца) – в детски домове в други области;

 ● 7% (10 деца) са починали преди да бъдат изведени от детския дом.

За децата с увреждания (вж. фигура 5) е било два пъти по-малко вероятно да бъдат осиновени 
и донякъде по-малко вероятно да бъдат реинтегрирани, отколкото за децата без увреждания. 
За децата с увреждания е било много по-вероятно да останат да живеят във формална грижа, 
отколкото за децата без увреждания и значително по-вероятно да бъдат насочени към други 
видове резидентни услуги (друг ДМСГД или център за настаняване от семеен тип). Смъртност-
та при децата с увреждания е била 17 пъти по-висока, отколкото при децата без увреждания 
и за децата с увреждания е по-вероятно да починат, отколкото да бъдат реинтегрирани или да 
бъдат настанени в приемни семейства. Не са наблюдавани значими разлики при показателите 
за момичетата и момчетата.

Услугата по приемна грижа за бебета е била от ключово значение за закриването на дет-
ския дом; по време на проекта в приемни семейства бяха настанени 107 деца (вж. фигура 
6 и Таблица 3), от които 30 деца от ДМСГД, 33 новородени, изоставени в родилното отделение 
и 44 деца идващи направо от своите семейства. Осигуряването на приемна грижа за бебетата 
е позволило те да бъдат отглеждани в семейна среда, преди да се пристъпи към постоянно 
осиновяване или дългосрочно настаняване в приемно семейство, към връщане у дома или 
към друг вид настаняване. При около половината деца от ДМСГД и при голямото мнозинство 
от децата, насочени от родилното отделение, приемната грижа е довела до осиновяване. При 
повечето деца, дошли от семействата си, и за останалите деца от родилното отделение и ДМ-
СГД приемната грижа се е превърнала в дългосрочна (вж. фигура 8). Към 2013 г. търсенето на 
приемна грижа за бебета видимо се е стабилизирало на около 12 настанявания годишно (вж. 
фигура 6).

Услугата за мерки в родилното отделение за превенция на поверяването [relinquishment] 
също е била важна за избягване на приема на новородени в ДМСГД чрез подпомагане 
на майките им да ги вземат у дома или пренасочването на бебетата към приемна грижа. 
Към 2013 г. рязко са намаляли регистрираните случаи на поверяване, спадайки от 81 случая 
през 2011 г., 38 случая през 2012 г. до 19 случая през 2013 г. Този спад в бройката установени 
случаи на поверяване може да се дължи на по-ранната намеса от СКЦ и ЦМДЗ. Това може да 
има връзка и с начина, по който жените са представяли намерението си да поверят детето си 
в родилното отделение, и с начина, по който случаите са били класифицирани от социалните 
услуги. Делът на случаите на успешна превенция, регистрирани в родилното отделение, зна-
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чително е спаднал, докато този на насочените към приемна грижа за бебета остава на високи 
равнища през всичките три години, през които услугата е била в действие (вж. Фигура 10). 
Анализът на данните за услугата поражда въпроса дали приемната грижа за бебета вече е 
заместила институционалните грижи до такава степен, че превантивната работа в родилното 
отделение може да е започнала да води до настаняване в приемна грижа, а не до пряко връ-
щане на детето от болницата в семейството.

Изглежда всеки СКЦ е работил по около 100 случая със семейства годишно и е разпола-
гал с контакти с други типове потребители на услуги. Прегледът на случаи от всеки СКЦ 
показва, че повечето от тези случаи може да са били отворени през 2012 г. и 2013 г., като малко 
случаи са били приключени и малко нови са били отворени през 2014-2016 г. (вж. Таблица 5). 
Необходими са пълни и надеждни данни, за да може да се осмисли и потвърди обемът и видът 
услуги, които се предоставят и резултатите, които се получават за децата и другите членове 
на семействата. Прегледът на 39 случая (по 13 произволно избрани случая от всеки СКЦ) по-
казва, че около една трета от тях са били случаи на превенция на разделяне (поверяване или 
въпрос на закрила на детето) или случаи на реинтеграция, а в останалите две трети от разгле-
даните случаи причините за насочване изглежда са били свързани с неосигурени бременни 
жени в съчетание с лоши условия на живот, липса на гражданска регистрация, бедност, ниски 
доходи и/или лоши жилищни условия. Планираните намеси са били насочени основно към 
индивидуална социална работа, достъп до здравни услуги (посредничество и придружаване) 
и материално подпомагане. Сред другите обичайни мерки са предоставяне на услуги по се-
мейно планиране и посредничество за подобряване на социалните ресурси на семействата. В 
практиката достъпът до здравни услуги (посредничество и придружаване) явно също включва 
пряко предоставяне на достъп до контрацептивни средства (поставяне на ВМС). От персона-
ла на един от СКЦ е заявено, че участва в „намаляване на раждаемостта, при което на 323 
жени са поставени ВМС“. Прегледът на 39-те случая дава ценни сведения за „кухнята“ на СКЦ 
и помага да се онагледи как СКЦ може би „предотвратяват“ поверяването в родилното отделе-
ние чрез определяне на бременните жени, които може би има риск да не бъдат в състояние да 
се грижат за бебетата си след раждането им. Никой от прегледаните случаи не е насочен от 
родилното отделение, но това явно е защото случаите, които иначе биха били насочени от ро-
дилното отделение, са установени на по-ранен етап на бременността. Предвид насочеността 
на проекта към превенция на разделянето на семейства и подкрепата на семейства, могат да 
бъдат обсъдени въпросите дали семейното планиране и осигуряването на предпазване от не-
желана бременност са подходящи начини за намеса от страна на СКЦ или те трябва да се пре-
доставят от държавните здравни заведения или други доставчици на здравни услуги. УНИЦЕФ 
България посочва, че наред с другите ключови резултати (Анекс 3) СКЦ са подпомогнали 3 300 
семейства, предотвратили са раздяла в 215 случая, предоставили са услуги по семейно пла-
ниране на 760 жени и подкрепа за отглеждане на деца на 500 семейства. Оценката не беше в 
състояние да потвърди този обем предоставени услуги и количествени резултати чрез преглед 
на данни за услугите, тъй като те са непълни и валидността им не е безспорно установена. Тя 
разгледа данните на системите за закрила на детето, за да направи опит да определи ефекта 
от така посочения обем предоставени услуги.

Аномалиите при събирането на данни за СКЦ означават, че не е възможно категорично 
да се докладва за превенцията на разделянето на семейства i) защото типологията, при-
лагана при услугите, не е последователна и ii) защото данните се нуждаят от допълнително 
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обсъждане за потвърждение на валидността им. В хода на ДФГ персоналът на СКЦ докладва 
за отделни случаи. Беше даден пример с майка, обявила намерението си да повери бебето 
си, но след намесата на социалните работници детето е останало у дома. Както вече беше 
отбелязано обаче, не е определено моментното качество на домашната среда, което е също 
толкова важно, за да може детето да се развива оптимално. Нарастването през 2014 и 2015 г. 
на дела на децата на възраст 1 - 2 г. настанени във формални грижи (Фигура 14) и по-високите 
дялове на насочване към ОЗД от съображения за закрила за децата на възраст 4-6 г. (Таблица 
9) показват, че е необходима допълнителна работа от СКЦ и другите услуги в мрежата, за да 
станат те изцяло ефикасни в превенцията на отделянето и осигуряването на благосъстоянието 
на малките деца.

ЦМДЗ предлага здравна услуга с посещение по домовете, която се цени от редица на-
ционални и местни участници и явно има добър обхват. ЦМДЗ са в добро положение да 
идентифицират и насочват деца и семейства към СКЦ, ОЗД и други услуги. Не е ясна степента, 
в която СКЦ и ЦМДЗ взаимно се дублират, особено при работата с неосигурени бременни жени.

Партньорите от страна на държавата на УНИЦЕФ България в Шумен и в национален 
мащаб високо оценяват подкрепата, предоставена за развитието на услугите и за закри-
ването на ДМСГД - Шумен. Основното впечатление е, че във всички функционални области 
на отговорност е известен приносът на УНИЦЕФ България в област Шумен, че приносът се 
оценява и разглежда като важен механизъм за подкрепа на задължителните услуги за уязвими 
деца и семейства и че той е спомогнал за закриването на ДМСГД - Шумен. От друга страна, 
на някои от услугите, въведени с проекта в Шумен, много заинтересовани страни гледат като 
на услуги на УНИЦЕФ със слабо или никакво чувство за собственост/отговорност на местните 
институции към тях или създават впечатление, че областната или общинските администрации 
предприемат стъпки за прехвърляне на услугите на техните ръководства. Има объркване сред 
партньорите по проекта относно процеса на кандидатстване за статут на делегирани от държа-
вата услуги за СКЦ, като ОЗД и УНИЦЕФ България трябва спешно да изяснят дали ОЗД имат 
право официално да насочват семейства към СКЦ за подпомагане, когато услугата няма ста-
тут на делегирана от държавата. Това е важно, тъй като ползите от проекта е трудно да бъдат 
разбрани и документирани, ако услугата се предлага извън законовата система за закрила на 
детето и подпомагане на семейството в областта.

Ключовите констатации от анализа на данните на системата за закрила на детето (раздел 
6.12) може би сочат (с известни уговорки, тъй като има непълноти в данните) обща промяна в 
обичайното поведение на ОЗД, в нагласите и в обичайните реакции в случаи на пренасочване, 
които на теория може да се дължат на закриването на детския дом в Шумен и на развитието на 
нови услуги. Това обаче може също да се припише и на по-широките реформи в национален 
мащаб, поради което е трудно да се определи прецизно въздействието на проекта:

 ● Делът на децата на възраст до 1 г., ползващи формални грижи в обл. Шумен, като че ли е 
намалял през периода на проекта, но делът на децата на възраст между 1 и 2 г., ползващи 
формални грижи, нараства. Като цяло делът на децата на възраст 0-2 г., ползващи формал-
ни грижи, е намалял трайно между 2012 г. и 2015 г. (Фигура 14). Ако услугите за подпомагане 
на семействата успеят да станат по-ефективни, този показател трябва да продължи стабил-
но да намалява.

 ● Като цяло делът на децата на възраст до 17 г., ползващи формални грижи в Шумен към края 
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на всяка година, изглежда стабилен между 2011 г. и 2015 г. при стойност около 1,7%-1,8%.

 ● Делът на децата на възраст до 17 г. настанени в резидентни услуги, в приемна грижа или 
настаняване при близки и роднини към края на всяка от годините продължава да бъде по-
висок в Шумен от средния за страната, но изглежда спада малко по-бързо между 2011 г. и 
2014 г. от средния темп за страната. Изглежда, че в област Шумен се прибягва до приемна 
грижа или настаняване при близки и роднини за по-голям дял от децата на възраст 0-17 г. от 
средния дял за страната.

 ● През периода на проекта броят на случаите на ОЗД е нараснал и няма значителни промени 
в състава на причините за тези направления през 2012-2015 г.

 ● Действията на ОЗД в отговор на направленията са заменили ползването на детските домове 
с подпомагане на семейството, приемна грижа и осиновяване и с малко по-висок брой наста-
нявания при роднини, както и с други услуги базирани в местната общност.

Обсъждане и заключения

В хода на изпълнението на проекта УНИЦЕФ България изглежда е променил концепцията на 
проекта от първоначалната тясна насоченост за деинституционализация към насоченост за 
по-широка промяна на системата в здравния и социалния сектор. Това е отразило и затвър-
дило промяната в политиката, която се вижда при сравнение на първия План за действие на 
правителството с Плана за действие на фаза II. Това развитие към един по-широк подход към 
системите е положително и отговаря на Глобалната теория на УНИЦЕФ за промяна в закрилата 
на детето и Стратегията за закрила на детето.

Този преход от тясна насоченост за деинституционализация към системен подход може да 
означава, че някои от решенията, които са взети в началото за съдържанието на проекта, тряб-
ва да бъдат преразгледани с цел да се осигури те да бъдат оправдани и подкрепени с факти. 
Съгласно методологията на УНИЦЕФ България за СКЦ една от най-важните задачи на СКЦ е 
да подкрепя маргинализираните общности в достъпа им до масовите услуги чрез посредни-
чество, взаимодействие в мрежи и оказване на техническа помощ на уязвими семейства. В 
практиката тази посредническа роля и съдействие на клиентите да се свържат със съответните 
системи може да се наблюдава само отчасти. Връзките с образованието и здравеопазването, 
ОЗД и КСУДС са донякъде явни, но не личи да са систематично изградени и поддържани по 
цялата мрежа услуги, като жилищното настаняване, повишаването на доходите и заетостта, 
които изглеждат по-слабо застъпени в мерките за намеса на СКЦ. Подобрени системи за мо-
ниторинг, документиране и ръководство в помощ на социалните работници за прилагане на 
единна методология биха спомогнали да се потвърди предоставянето на услуги във всички ас-
пекти и резултатите по целия кръг мерки за намеса да станат ясно видими. Предоставянето на 
контрацептивни средства пряко на клиентите на СКЦ също изпъква като фактически отделна 
здравна услуга за маргинализираните общности. Предвид научните доказателства за структур-
ните причини за неравенството, изключването и бедността, дейността би могло по-тясно да се 
свърже в схемата на проекта със структурни промени в управлението и в познанията, нагласи-
те и практиките на общностите.
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В рамките на един системен подход трябва да се проучат ограниченията в капацитета на систе-
мата за закрила на детето и подкрепа на семейството в цялост, както от гледна точка усвояване 
на компетентности (знания, умения и поведения) от професионалисти за работа с уязвими 
деца, техните родители, семейства и общности, така и при развитие и институционализиране 
на прилагането на доказани методи за подобряване на междусекторната и мултидисциплинар-
на работа с деца и семейства, напр. управление на случаи и работа по случаи. Работата на 
СКЦ, ЦМДЗ и приемната грижа за бебета дават добра основа, върху която да се консолидира 
подход за управление на случаите, но липсват някои съществени данни и системност в тяхното 
събиране и в документирането на предоставянето на услуги, което трябва да бъде преодоляно, 
за да се осигури възможност за работа в по-голям мащаб.

Министерството на здравеопазването отчита важната роля на УНИЦЕФ България за възоб-
новяването на домашните посещения за здравна промоция и услуги под формата на ЦМДЗ 
и, наред с по-широка мрежа от партньори в областта на закрилата на детето – за принос към 
подхода за закриването на ДМСГД, приложен на пилотна основа при първия План за действие. 
Има някои доказателства, че по-гъвкавият модел на СКЦ, разработен от УНИЦЕФ България и 
партньорите му, е помогнал за обосновката на един по-ясно изразен междудисциплинарен под-
ход към развитие на услуги в общността на фаза II от Плана за действие. Предизвикателството 
да се свържат в едно социални и здравни функции (както и други междусекторни функции като 
образование, социална работа, жилищно настаняване и др.), и то по ефективен начин, е важна 
тема в новия План за действие и УНИЦЕФ България ще има своя роля за да бъдат използвани 
поуките, извлечени от проект „Семейство за всяко дете“, в помощ на други области. Знанията 
и опитът, натрупани от Шумен, тепърва трябва да бъдат широко разпространени и да помогнат 
за разработка на призната в национален мащаб подробна процедурна уредба и насоки, които 
могат да подкрепят разпространението на модела. След разговорите с ключовите информато-
ри стана ясно, че приемната грижа за бебета в Шумен е призната като ценна нова практика в 
областта, която, чрез включване на натрупаните знания от други проекти и области, на свой 
ред е помогнала за преодоляването на съпротивата срещу настаняването на бебета в приемни 
семейства непосредствено от родилното отделение. С допълнителното въвеждане на позна-
ния от други области и проекти, тя има възможността и потенциала да бъде развита в основан 
на факти модел за практиката от национално значение.

СКЦ предлагат пакети от услуги за семействата чрез своята мобилна работа и работа базирана 
в центровете. Те оценяват битовото, психо-социалното, образователното, здравното, жилищно-
то, трудовото и икономическото положение на децата и семействата и им помагат да получат 
услуги, с които да посрещнат нуждите си, да запазят целостта на семейството. Това обхваща 
пряко предоставяне на достъп до здравни услуги, в случая на услугите по семейно планиране 
и финансово подпомагане за предродилна здравна помощ; учене в ранна детска възраст; по-
мощ за административните формалности за получаване на социални помощи и др. Оценката 
обаче установи, че има пропуски, тъй като по-малко внимание се е отделяло на въпроси на 
заетостта или устойчивия поминък и на жилищното настаняване. Тъй като СКЦ не се ползва с 
делегиран от държавата статут, предоставянето на услуги не включва компонент за официална 
координация или външен мониторинг. Въпреки това прегледът на отделните случаи и интервю-
тата с ключови информатори сочат, че формална координация и наблюдение се провеждат по-
слабо с ОЗД, КСУДС и други услуги в област Шумен. Разработката на пакет от спецификации 
за услугите, в т.ч. методология, регламенти, насоки, пакет за обучение и финансов стандарт 
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ще бъде от ключово значение, за да се осигури възможност за превръщане на СКЦ в услуга, 
делегирана от държавата или за включване на СКЦ в рамката на държавно делегирани услуги 
(може би чрез възлагане с договор на НПО, което понастоящем персоналът предпочита). Не 
беше възможно да се потвърди еднозначно, че проектът е допринесъл за благосъстоянието на 
децата и е подобрил развитието на децата. Само ако може да се приеме, че семейна грижа 
= (е равно на) по-добро благосъстояние и развитие на децата, оценката може да приключи с 
положителен резултат. Неяснотите във връзка с благосъстоянието и развитието на децата след 
реинтеграция и другите видове настаняване не позволяват да се направи извод без уговорки.

Успешното разширяване на мащаба на приемната грижа за бебета, СКЦ и ЦМДЗ е възможно, 
ако тези услуги бъдат основани на разработени стандарти и критерии за ефективност, в т.ч. за 
качество на услугите и за резултатите за децата и семействата; и ако в процесите на управле-
ние и координация участват НПО и други ключови заинтересовани страни (УНИЦЕФ 2015а, 
стр. 25). За разработка на ясни модели за практиката се изисква много повече от основна мето-
дология, с която в момента се утвърждават делегираните от държавата органи. Ключовите еле-
менти на услугите на СКЦ и ЦМДЗ, които са жизнено важни за постигането на резултати, трябва 
да бъдат документирани, а данните - събирани по систематичен начин, за да бъде доказана 
изцяло ефективността им. Това също ще допринесе за прякото обвързване с важните ключо-
ви резултати от реформите в национален мащаб, като превенцията на отделянето на деца от 
семействата. Разработката на финансови стандарти, свързани с ясни резултати, е ключът към 
подпомагане на разширяването по начин, който ще позволи на услугите да запазят гъвкавостта 
си при сблъскване с и реакция на проблеми и предизвикателства заедно с бенефициентите, 
както в момента е замислено в дизайна на услугите и в известна степен е приложено на прак-
тика. Един стандарт за капацитета на персонала и постоянното му професионално развитие 
също ще бъде от особена важност, за да се гарантира успешното възпроизвеждане на онези 
елементи на модела, които осигуряват чувствителност и гъвкавост.

Капацитетът на ОЗД в обл. Шумен да предоставя услуги за подпомагане на семейства остава 
на същото равнище, както и преди изпълнението на проекта, макар че броят на случаи в ОЗД 
нараства. Има някои доказателства, че проектът може да е спомогнал за промени в моделите 
за насочване към услугите за подкрепа на семейства от ОЗД и, наред с други нови услуги, които 
се развиват в Шумен - за по-честото насочване към ОЗД. Макар по време на процеса на закри-
ване на ДМСГД да са били временно наети допълнителни социални работници, такава помощ 
вече не е на разположение. Броят на социалните работници и нивата им на отговорност, заедно 
с ограничените ресурси с които разполагат (в т.ч. за транспорт) водят до голямо текучество на 
персонала и ограничения за услугите, които те могат да предоставят. 

Общата оценка на проекта може да се оцвети в жълто - „положителни резултати, но с някои 
предизвикателства“. Не са дадени оценки с код червено „проблематичен резултат“ или зелено 
„изцяло положителен“.
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Препоръки

Фокусът на управленските интервенции на УНИЦЕФ в проекта в Шумен през следващия цикъл 
на програмата следва да бъде за осигуряване на устойчивостта и пълноценното използване 
на направените до момента инвестиции, както на равнище услуги, така и на равнище цели, 
и за осигуряване на информация за държавните политики. Ключовите области за незабавни 
действия са:

 ● Документация за информиране на процеса на деинституционализация и възпроизвеждане 
или разширяване с нови услуги;

 ● Цялостен финансов анализ и определяне на разходите в системата за закрила на детето в 
Шумен с цел подпомагане на устойчивостта на резултатите от проекта до момента;

 ● Допитване до ползвателите на услуги, за да се проверят още веднъж и при необходимост 
да се променят становищата за факторите, водещи към отделяне на децата от семействата, 
които са приети като основа при изготвяне на дизайна на услугите в началото на проекта;

 ● Прилагане на одит на благосъстоянието и развитието на децата, преместени от детския дом, 
както и от другите детски домове, които са били закрити в хода на изпълнението на първия 
План за действие; той трябва да бъде внедрен в качествена методология, която използва 
стандартизирани инструменти за оценка и е одобрена от правителството;

 ● Прилагане на структурирана система за постоянно професионално развитие за персонала 
на службите и ОЗД в Шумен (както и служителите на социалните услуги като цяло) с цел 
по-нататъшно подобряване на предоставянето на услуги, което също така може да осигури 
информация за бъдещо възпроизвеждане;

 ● Преглед и ревизия на националната система за постоянен мониторинг на благосъстоянието 
и резултатите от развитието на детето за осигуряване на информация за по-широко прила-
гане в национален мащаб;

 ● Разработка на стандартизирани инструменти, основани на факти, с цел подпомагане на 
междусекторната работа;

 ● Разработка на опростен интерфейс за отчитане на управлението на случаи, който може да 
даде на държавата и партньорите така необходимите данни за мониторинг и оценка, както 
и за целите на планирането.

Препоръчително е също така бъдещите стратегии за инвестиране да предвиждат дългосроч-
ни действия. Те следва да включват:

 ● Предвиждане на стратегическо развитие на системи за закрила на детето след процеса на 
деинститунализация; включително закрила от насилие, малтретиране, експлоатация и не-
глижиране с фокус върху резултатите за децата наред с измерването на обхвата (децата и 
семействата, получили услугата);

 ● Хармонизиране с Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца с цел намаляване броя 
на децата във формална грижа; което да доведе до отдаване на приоритет на подкрепата 
за поддържането на взаимоотношенията в родното семейство (включително близките род-
нини);
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 ● Подкрепа за националната система за управление на случаите с цел (1) подобряване на 
съгласуваността между интервенциите от страна на партньорите и (2) подобряване на съби-
рането на административни данни на национално ниво;

 ● Инвестиции в национални системи за образование и оценка на компетентностите на работ-
ната сила в социалните услуги (включително парапрофесионалисти), за да се гарантира 
предоставяне на качествена услуга;

 ● Обмисляне на връзките между закрилата на детето и социалното подпомагане, с което да се 
гарантира интегриране на продължаващите реформи.

Цел и контекст на оценката

Целта на оценката на проекта „Семейство за всяко дете“ е описана в Техническото задание 
(ТЗ) като „да се оценят подходът, резултатите, ресурсите и въздействието на проекта 
„Семейство за всяко дете“ във връзка с постигането на целите на проекта и влиянието му 
върху благосъстоянието на децата в областта и върху националните политики. Тя също 
ще определи степента, в която подкрепеният от УНИЦЕФ проект е намалил неравенства-
та и е довел до устойчива социална промяна“ (Анекс 1, стр.8).

УНИЦЕФ уточни, че като основа за оценка на целите на проекта следва да се използва първо-
началният „План за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) - Шумен“ 
(Анекс 2). Това означава, че насочеността на оценката ще бъде към закриването на Дома за 
малки деца в Шумен (ДМСГД) и към изграждането на мрежа от услуги, насочени към най-ва-
жните видове намеса: семейно-консултативните центрове (СКЦ) и услугите по приемна грижа 
за бебета (и други деца). Оценката разглежда предвидения областен обхват на проекта, в т.ч. 
преглед на количествените данни и отбелязва актуализациите в хода на неговото изпълнение.

Както е договорено с УНИЦЕФ отчетът за основните резултати „Ключови резултати на „Семей-
ство за всяко дете“ 2010-2015 г., 12.11.2015 г.“ (Анекс 3).

Закриването на ДМСГД - Шумен е планирано в подкрепа на правителствения План за действие 
в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Репу-
блика България“ за периода 2010-2015 г. (по-нататък „Планът за действие“ и „Визията“). Проек-
тът „Семейство за всяко дете“, който предвижда закриване на ДМСГД -Шумен, е замислен от 
УНИЦЕФ като проект за партньорство с областните и местните администрации.

Целта на Визията е „Гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до ка-
чествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“.

Планът за действие е бил приложен през един динамичен политически период, в който на два 
пъти е имало национални избори - през 2013 г. и 2014 г. и местни избори в края на 2015 г. Това 
е довело до промени в администрацията на централно и областно равнище.

През периода 2010-2015 г. изпълнението на Визията на правителството е било подпомогнато 
от редица неправителствени организации (НПО) в партньорство с националните, областните и 
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местните органи. Сред тях са Националната мрежа за децата и Коалиция Детство 20253, „На-
дежда и домове за децата“, фондация „Лумос“, сдружение Равновесие, „Институт за социални 
дейности и практики”, фондация „За Нашите Деца“, сдружение „Дете и пространство“.

В същото време УНИЦЕФ е сътрудничил с една национална българска телевизионна компа-
ния - bTV за набиране на средства за закриване на ДМСГД - Шумен, в подкрепа на Визията на 
правителството4 и в съответствие с целите в Програмния документ на УНИЦЕФ за страната за 
2013-2017 г.

Това начинание за набиране на средства е бил вторият сезон на телевизионно благотворител-
но шоу, с което през 2008 г. бяха набрани средства за закриване на дома за деца с умствена 
изостаналост в Могилино (обл. Русе), който беше разкрит като неадекватен в документалния 
филм на БИ БИ СИ „Изоставените деца на България“.

Министерският съвет е приел Националната стратегия „Визия за деинституционализация на 
децата в Република България“ на 24 февруари 2010 г. Тя е посочила необходимостта от промя-
на на философията на грижите за децата с акцент върху:

 ● превенция на рисковете

 ● ранна интервенция

 ● подкрепа на семействата и

 ● осигуряване на алтернативни грижи в семейна или близка до семейната среда

Визията е определила деинституционализацията като процес на предотвратяване на наста-
няванията на деца в институции чрез подпомагане на семействата в общността, замяна на 
институционалната грижа за децата със семейна или близка до семейната среда в общността, 
грижи и мерки от страна на различни социални услуги и сектори на социалното подпомагане 
в подкрепа на родното и разширеното семейство, насърчаване на осиновяването и приемната 
грижа за малките деца и съдействие за реинтегрирането обратно в родните им семейства на 
деца, които вече са в институции (Роджърс, 2015 г.).

Конкретните подцели са били:

 ● Създаване на широк спектър услуги за деца и семейства в общността, стъпвайки на добрите 
практики и привличайки иновативни подходи;

 ● Повишаване на капацитета в системата за закрила на детето чрез ясно очертаване и ефек-
тивно разпределение на правомощията и отговорностите на органите за закрила на детето 
и доставчиците на услуги; изграждане на професионален капацитет.

 ● Закриване на 137 институции за деца до февруари 2025 г.

 ● Забрана на резидентната грижа за деца от 0 до 3 г. след 2025 г.

3 Българско обединение на организации и експерти, обединени за Визията на правителството за деинституционализация, под-
помагана с финансиране от ЕИП и Норвегия; за повече информация вж. http://eeagrants.org/project-portal/project/BG05-0449 
[достъп осъществен на 07.12.2016 г.].

4  за повече информация вж. https://www.unicef.bg/en/campaigns/The-Magnificent-Six/11 [достъп осъществен на 08.11.2016 г.]
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Министерският съвет е одобрил Плана за действие за изпълнение на Визията за деинституци-
онализация на децата в България на 24 ноември 2010 г. Той е подчертал необходимостта да 
бъдат извлечени поуки от 10 години деинституционализация, както и да се надгражда върху 
нейните постижения; и планирането да се основава на индивидуалните оценки за нуждите на 
детето, в същото време ползвайки добрата международна практика. Планът за действие е 
имал за цел постигане на Визията, за да се „предотвратят настаняванията на деца извън тех-
ните семейства“ и да бъдат създадени „нови услуги..., които са индивидуално ориентирани към 
нуждите на всяко дете и неговото семейство и са с по-високо качество на грижата“.

Планът за действие е структуриран около пет „проекта“, които са били с различен мащаб от 
гледна точка използване на човешки и финансови ресурси и са били предвидени за изпълне-
ние в различни периоди от време:

 ● Проект 1 - „Детство за всички“: деинституционализация на 1 370 деца с увреждания от 24 
специализирани институции за деца с увреждания

 ● Проект 2 - „Посока семейство“: деинституционализация на 2 050 бебета от 32 детски дома 
(ДМСГД)

 ● Проект 3 - Деинституционализация на 3 050 деца от 74 специализирани институции; този 
проект впоследствие е бил отложен за 2015 г. през следващия период на финансиране и е 
бил въведен друг проект „Подкрепа“, който да подпомогне изпълнението и управлението на 
другите проекти и на плана в цялост

 ● Проект 4 - „Семейство за всички“: развитие на приемната грижа

 ● Проект 5 - Кариерно развитие на социалните работници.

Тези пет проекта са били допълнени с по три компонента - за областно планиране, комуникация 
и законодателни промени. Наличието и гъвкавостта на финансирането от ЕС и подпомагането 
от държавния бюджет са били отчетени при структурирането на проекта. Така например ЕС не 
може да финансира периодични оперативни разходи във връзка с предоставянето на услуги.

По Проект 2 – „Посока семейство“ – са били предвидени услуги по превенция и подпомагане на 
деца и семейства. Те включват семейно-консултативен център/комплекс от услуги, звено май-
ка и бебе и центрове за дневна грижа. Според УНИЦЕФ и неговите партньори, подходът към 
дизайна на мрежа от услуги в област Шумен е спомогнал за разработването на проекта „Посока 
семейство“, тъй като семейно-консултативният център, центърът за майчино и детско здраве 
и дейностите по развитие на приемната грижа за бебета са били ключови дейности, особено 
значими при планирането на проекта за Шумен и отразени в проекта „Посока семейство“.

В доклада за напредъка за 2014 г. (Роджърс, 2014 г.) се отчита, че:

 ● Намаляването на броя на децата в институциите се ускори, а броят на децата, насочвани 
към алтернативни грижи от семеен тип в общността или към приемна грижа нарасна.



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ14

 ● Общият брой на децата, ползващи формални грижи, е останал непроменен.

 ● Системата за подпомагане на семейства и услуги в общността се е развила в цялата страна.

 ● Пилотното закриване на осем детски дома е било към приключване (и вече е приключило).

Правителството е обявило Фаза II от Плана за действие през октомври 2016 г.; към момента на 
написване на настоящия доклад той още не е официално публикуван, но от резюмето на проек-
та за плана5 се разбира, че той ще бъде насочен към продължаване на развитието на услугите 
за подпомагане на семействата в общността:

 ● 23 нови центъра за обществена подкрепа на деца и семейства;

 ● 27 нови дневни центъра за деца с увреждания и техните семейства;

 ● 16 нови дневни центъра за деца с повече от едно и тежки увреждания и техните семейства.

Също така е планиран набор от специализирани резидентни услуги и обновяване на същест-
вуващите услуги.

Изводите от предстоящата оценка от 2016 г. за закриването на 14 ДМСГД, възложена от УНИ-
ЦЕФ показва, че времето на престой на децата в ДМСГД постоянно намалява след приемането 
на Плана за действие и че според интервюираните професионалисти проект „Посока семей-
ство“ конкретно е довел до намаляване на броя деца, които са разделени от семействата си. 
Тя също показва, че акцентът изглежда е поставен по-скоро върху закриването на ДМСГД, 
отколкото върху причините за насилието, неглижирането, малтретирането и пренебрегването, 
които водят до настанявания (Irimia, 2016 г., публикуването предстои).

От 32-те специализирани институции, определени през 2010 г. като ДМСГД, към средата на 
октомври 2016 г. за 15 ДАЗД е потвърдила, че вече са закрити.

Относно институциите за деца с увреждания ДАЗД е отчела, че са закрити всички благодаре-
ние на проекта „Детство за всички“, който е бил под-компонент на Плана за действие на пра-
вителството.

Визията и Планът за действие на правителството за замяна на предоставянето на институ-
ционални грижи за децата са в съответствие с подхода към правата на детето, възприет в 
Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД), ратифицирана от България през 1991 
г. и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КООНПХУ), ратифицирана от 
България през 2012 г. Насоките на ООН за алтернативни грижи за децата помагат за тълкува-
нето на задълженията на държавата съгласно КООНПД и КООНПХУ и дават полезни насоки за 
практическото им изпълнение (Cantwell и др., 2012 г.) УНИЦЕФ България съобщава обаче, че 
Насоките за алтернативни грижи за децата не се ползват широко в България.

5  Извадка от проекта на нов план за изпълнение на Визията за деинституционализация от 18 октомври 2016 г., като достъп е 
осъществен на 09.12.2016 г. от sacp.government.bg/bg/prescentar/novini/plan-za-dejstvie-za-izplnenie-na-nacionalnata-stra/ 
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Визията отговаря и на Препоръката на Комисията на ЕС от 20 февруари 2013 г. „Инвестициите 
в децата: изход от порочния кръг на неравностойното положение“ (2013/112/ЕС) и по-конкретно 
на съвета да „Подобрят подкрепата за семействата и качеството на формите за алтер-
нативни грижи“.

През периода на изпълнение правителството е сътрудничило и със Световната банка по Про-
ект за социално включване 2008-2015 г.6 “…за насърчаване на включването от ранна възраст 
на деца от семейства в неравностойно положение и бедност”. Това е включвало разкриване 
на 113 обекта за предоставяне на интегрирани услуги за социално включване (общностни цен-
трове) и детски градини за страдащи от изключване деца с оглед подобряване на подготовката 
им за училище. Съдържанието на проекта се е опирало на два основни компонента. Първият 
компонент е бил свързан с „предоставяне на набор от интегрирани социални услуги и таки-
ва за грижи за деца за родители и деца от маргинализирани групи и деца с увреждания“ и е 
съдържал социални услуги, насочени към родителите и семействата, предоставяни от обучени 
доставчици на услуги, ангажирани по договор от общината.

3. Съдържание и методология на оценката

Обхват

Техническото задание (ТЗ) за оценката описва „предмета на оценката“ по следния начин:

„да се оценят подходът, резултатите, ресурсите и въздействието на проекта „Семей-
ство за всяко дете“ във връзка с постигането на целите на проекта и влиянието му 
върху благосъстоянието на децата в областта и върху националните политики“. (Анекс 
1, Раздел III, стр. 8)

В ТЗ са определени и основните цели на оценката по следния начин: (Анекс 1, Раздел V, стр. 8), 

Оценка на значението, ефективността, ефикасността, устойчивостта и доколкото е възможно 
въздействието на проекта „Семейство за всяко дете“;

Оценка на равнището на съгласуваност и взаимно допълване между проекта „Семейство за 
всяко дете“ и други програми, услуги и проекти, изпълнени в област Шумен с конкретна насоче-
ност към ефективността спрямо целевите бенефициенти - деца и семейства;

Изясняване и документиране на извлечените поуки и на приноса на УНИЦЕФ за установените 
промени;

Оценка на осъществимостта на създадения модел и факторите, които трябва да бъдат отчете-
ни при мултиплицирането - разширяването на неговите мащаби;

Даване на препоръки по избрани области и конкретни дейности, които да бъдат включени в 
програмата на УНИЦЕФ за закрила на детето за следващия програмен цикъл.

6  Докладът за приключване на изпълнението през 2016 г. и за резултатите от този проект, който съдържа повече подробнос-
ти, е на разположение на http://documents.worldbank.org/curated/en/693561467622884122/pdf/ICR3724-P100657-Box396252B-
PUBLIC-disclosed-6-29-16.pdf 
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Предвид времевите рамки и обема документация, предоставена и събрана по време на посе-
щенията на място, съгласувано с УНИЦЕФ, и както е описано в първоначалния доклад, оцен-
ката беше съсредоточена основно върху закриването на ДМСГД - Шумен, развитието на прием-
ната грижа в областта, особено приемната грижа за бебета и новите услуги на СКЦ. УНИЦЕФ 
България поставя акцента върху значението на концепцията за мрежата от услуги в проекта 
„Семейство за всяко дете“, която включва и въвеждането на ЦМДЗ и изграждането на капаци-
тет у ОЗД. Настоящата оценка засяга тези аспекти на проекта, тъй като те имат отношение към 
постигането на общата му цел. Една по-задълбочена оценка на тези компоненти ще зависи от 
наличието на допълнителни ресурси. 

Съдържание

Съдържанието на оценката отразява наличния общ брой от 75 дни работа на консултанта. 
Една трета от тях бяха отделени за работа на място, 9 дни са запазени са семинара впослед-
ствие за валидиране на резултатите, планиран за първото тримесечие на 2017 г., а останалите 
41 дни бяха посветени на преглед на документи, отделни казуси, анализ на данни и писане на 
доклади. 

Макар да има много тълкувания и определения за оценката на въздействието (Stern 2015) в 
тази оценка се разглеждат причините и следствията / ефектите; проверени са всички ефекти, 
а не само търсените, както и възможните по-дългосрочни ефекти от интервенцията. Казано 
просто - оценката има за цел да се определи дали проектът „Семейство за всяко дете“ има 
положителен ефект (както е търсен и е описан при целта на проекта или е непредвиден ефект, 
който е спомогнал за постигане на неговата цел) и дали тези положителни промени не биха 
настъпили и без това (без интервенцията от проекта)? 

На фигура 1 е представена Рамката на оценката. Успехът на Проекта се оценява спрямо фак-
торите, допринесли за ефективността на стратегията за изпълнението. Например, чрез въпрос 
какво е трябвало да се направи по Проекта, проучване на процеса на изпълнение и проверка 
на резултатите, за да се провери пътят до желаната промяна. 

Ключовият въпрос за оценката е дали заложените ресурси, дейностите и постиженията по Про-
екта са допринесли за Теорията за промяна за деинституционализация на ДМСГД – Шумен в 
контекста на Визията на правителството, която се описва така:

„...процес на предотвратяване на настаняванията на деца в институциите чрез подпо-
магане на семействата в общността, замяна на институционалната грижа за децата 
със семейна или близка до семейната среда в общността, грижи и мерки от страна на 
различни социални услуги и сектори на социалното подпомагане в подкрепа на родното и 
разширеното семейство, насърчаване на осиновяването и приемната грижа за малките 
деца и съдействие за реинтегриране обратно в родните им семейства на деца, които 
вече са в институции“ (Роджърс, 2014 г., стр. 14) 

Теорията за промяна гласи, че ако грижа в семейна среда може да бъде осигурена за децата, 
настанени в ДМСГД и е разработен нов модел за мрежа от интегрирани услуги по подпомагане 
на семействата в риск в областта, при който деца до 3 годишна възраст няма да бъдат настаня-
вани в социални домове и е укрепен капацитетът на местните власти и системата за закрила на 
детето с цел гарантиране на най-добрия интерес на детето, тогава ДМСГД – Шумен може да 
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бъде закрит. Целта от по-високо ниво, която се подразбира от дизайна на проекта като демонс-
трационен проект, е закриването на ДМСГД - Шумен да може да служи като образец/модел и да 
даде информация за втората фаза на изпълнението в национален мащаб на Визията на прави-
телството за деинституционализация. УНИЦЕФ България определя „модел“ по следния начин:

„Модел в смисъл на процес, компоненти и извлечени поуки, а не образец в смисъл на набор 
от услуги.“ (УНИЦЕФ България, писмен материал)

Тази Теория за промяна служи като отправна точка за оценката на Целта на проекта и подраз-
биращата се цел от по-високо ниво. За да се установи реалното въздействие и дали намесата 
е променила нещо към по-добро в живота на хората, на които е трябвало да помогне, екипът по 
оценката разгледа трите компонента на Целта на проекта, използвайки въпросите поставени в 
Матрицата за анализ на оценката (Фигура 2) и ги класира с използване на система на „свето-
фар“, където положителните резултати са отбелязани в „зелено“, резултатите с някои предиз-
викателства са дадени в жълто, а проблематичните резултати са дадени в „червено“. Това от 
своя страна помага за разработката на препоръки за разширяването на мащаба.

На Фигура 2 е показана Матрицата за анализ при оценката, основана на критериите на OECD 
DAC7. Тя разглежда релевантността и целесъобразността на дизайна на проекта и разглежда 
как заложените ресурси, дейностите и постиженията са помогнали за постигане на ползите 
(резултатите), както и по-общото му въздействие, в съответствие с методологията GEROS на 
УНИЦЕФ 8. 

Методология

В методологията за оценка се използва подход на смесени методи, включващ:

 ● Интервюта на ключови информатори (ИКИ) и Дискусии във фокус-групи (ДФГ);

 ● Преглед на документи;

 ● Анализ на административни данни;

 ● Преглед на досиета на отделни случаи.

Тя обединява избрани компоненти от Подхода за проверка на действителността (ППД) и сме-
сени методи за оценка, което предвижда включването на неформално наблюдение и осигурява 
„тълкувателни лещи за разясняване на причинните връзки“9.

През периода 3-14 октомври 2016 г. бяха проведени посещения на място, включващи 46 ИКИ и 
ДФГ с 85 представители на партньори от централни и местни органи, НПО, УНИЦЕФ, както и с 
персонал по новосъздадените услуги в Шумен (Анекс 4) и три посещения на място в рамките 
на ППД. Заинтересованите страни бяха специално подбрани така, че да дадат информация 
за опита си при изпълнението на проекта и по-широко за изпълнението на Плана за действие 
на правителството. Различни групи респонденти бяха избрани от редица равнища с цел да се 
осигури възможно най-представителна референтна група, която включваше представители на:

Настоящи и бивши национални партньори от правителството;

7 http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 
8 http://www.unicef.org/evaluation/index_60830.html 
9 http://www.reality-check-approach.com/uploads/6/0/8/2/60824721/rca_within_mix_method.pdf and http://pubdocs.worldbank.org/

en/487191482349881446/Chapter-11.pdf
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 ● Настоящи и бивши местни (областни и общински) партньори от администрацията;

 ● Национални НПО на равнище централно управление (ЦУ) и техните местни оперативни по-
деления, непосредствено участвали в изпълнението на проекта;

 ● Национални НПО, взели участие в осигуряването на Визията и Плана за действие на пра-
вителството;

 ● Бивши служители на ДМСГД – Шумен;

 ● Междусекторни представители на УНИЦЕФ България;

 ● Висшия мениджмънт на УНИЦЕФ България. 

По време на ИКИ и ДФГ (Анекс 8) бяха приложени програми за полуструктурирани интервюта. 
Те бяха адаптирани от пълния проект за Насоките за работа на място, разработен по време 
на началния период. Съгласно приетите и потвърдени техники за провеждане на изследвания 
относно развитието, тези програми за интервюта съчетават структурирани въпроси с цел полу-
чаване на основна информация от интервюираните с такива, допускащи по-гъвкави отговори, 
с цел предаване на идеи и възгледи с отворен край (Десаи и Потър, 2006 г. и Грей 2009 г.). Тези 
полуструктурирани интервюта могат да се разглеждат като „контролирани разговори“ (пак там). 
Този смесен формат бе счетен за най-полезен при интервютата лице в лице с широк обхват 
интервюирани. Всяко ИКИ беше с продължителност между 45 и 60 минути, а ДФГ – между 60 
и 90 мин.

На 18 януари 2017 г. в София бяха проведени две събития за валидиране на резултатите, 
домакин на които беше УНИЦЕФ България, с (1) партньори по проекта, пряко ангажирани по 
изпълнението, включително заинтересовани страни от правителството и неправителствени ор-
ганизации, и (2) с партньори от гражданското общество, които участват непряко в тази дейност, 
но активно осигуряват подкрепа на Плана за действие на правителството (Анекс 10).

В събитията участваха екипът на УНИЦЕФ България, както и целият екип по оценката,. По 
време на дискусиите бяха разгледани констатациите и заключенията от работата на място и бе 
потвърдена уместността на препоръките.

Екипът за работа на място беше съставен от един международен, един национален консул-
тант и преводач. Това позволяваше едновременна кръстосана проверка на тълкуванията на 
обратната информация от информатора. При планирането на оценката бяха планирани полу-
структурирани ИКИ и ДФГ с бенефициенти по проекта, в т.ч. приемни родители, родители на 
реинтегрирани и деца и осиновители и ползватели на услугите на СКЦ. Обаче не беше възмож-
но да се проведат ИКИ и ДФГ с бенефициенти, тъй като персоналът на СКЦ, предвид краткото 
предизвестие, не беше в състояние да събере групите или да организира интервютата в сро-
ковете, които имаше за планиране и провеждане на работата на място. СКЦ обясни, че бене-
фициентите често са на разстояние един от друг и не могат да пътуват и може би не желаят 
да съдействат, защото маргинализираните общности, в които се предлагат услугите, реагират 
подозрително при влизане на непознати лица в общността. Лица, които не са бенефициенти, 
не бяха третирани като имащи отношение в контекста на настоящата оценка.

За избягване на предубеждения при събирането на данните, ИКИ и ДФГ се провеждаха съв-
местно от консултантите, както за да се осигури точно разбиране на превежданите разговори, 
така и като отправна точка за проверка; в рамките на възможното екипът беше с неутрално 
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облекло, тон и жестове и се въздържаше от насочващи въпроси. За да не бъдат предизвиквани 
социално приемливи отговори, които не са верни, на участниците се казваше, че отговорите им 
ще се записват, но при възможна най-пълна анонимност при отчитането, освен ако участниците 
не дадат изрично разрешение да бъдат идентифицирани. Участниците се уведомяваха също 
преди ИКИ или ДФГ, че не са длъжни да отговарят на въпроси, които са им неудобни и че могат 
по всяко време да спрат/да си тръгнат от интервюто. Включването на широк кръг от ключови 
информатори от централните и местните власти, националните и местните НПО, УНИЦЕФ 
България и доставчици на услуги от обл. Шумен позволи кръстосана проверка на отговорите, 
както и възприетият подход на смесените методи, в т.ч. проучването на досиета на конкретни 
случаи (Анекс 9).

Предвид горните ограничения за достъпа до бенефициенти и след допитване до персонала 
на СКЦ беше договорено националният консултант - опитен изследовател по социални науки, 
да придружава персонала при трите посещения в местните общности. Макар присъствието на 
консултанта да предизвика някои въпроси, напр. дали тя е служител на местната администра-
ция или представител на Отдел „Закрила на детето“ с „контролна“ функция, бенефициентите я 
приеха, след като тя обясни че е нов временен член на екипа на СКЦ. Нейните неофициални и 
субективни наблюдения дават някои полезни сведения и не могат да заменят обратната инфор-
мация от бенефициентите, обаче бяха сметнати за достатъчно ценни, за да бъдат включени в 
доклада. Ограниченията на обратната информация от бенефициенти разводняват богатството 
от данни, особено за опита на децата и пълнолетните клиенти на СКЦ.

Работата на място беше допълнена от преглед на 39 случая от трите Семейно-консултативни 
центъра в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, както и от анализ на данни за услугите и дан-
ни за закрила на детето от национални, областни и общински служби за социална защита и за-
крила на детето, ДАЗД и МЗ. Както беше отбелязано по-горе, прегледът на случаите допринесе 
за избягване на предубеденост като даде още една отправна точка за проверка и известна 
представа за опита на бенефициентите.

В началото на оценката и в нейния ход УНИЦЕФ България предостави цялостен набор от 105 
документа, свързани с проекта „Семейство за всяко дете“, част от които са на английски, а ос-
таналите - на български език. По време на проучването на документите и във връзка с общия 
процес на събиране и анализ на данните те бяха допълнени от проучвания в интернет с цел на-
миране на допълнителна информация на местно, областно и глобално ниво, която да покаже и 
друга гледна точка. (Анекс 5, Пакет 2 – списък документи и Анекс 6 – Библиография). Предвид 
сроковете, определени за приключване на заданието, екипът по оценка поиска указания от 
УНИЦЕФ България за определяне на съществените документи от предоставения списък. Къде-
то бяха забелязани пропуски в данните екипът по оценката също се обърна към УНИЦЕФ Бъл-
гария за съответни допълнителни данни, напр. национални и местни административни данни, 
свързани с настаняванията на деца в алтернативни грижи. Като част от процеса на преглед 
на документите бяха проучени и анализирани още 39 досиета по случаи на бенефициенти на 
услуги.
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Съображения във връзка с етиката
Тази оценка е подготвена и извършена в съответствие с Процедурата за етичните стандарти 
при изследвания, оценки, събиране и анализ на данни (УНИЦЕФ 2015 г.) и не отговаря на изис-
кванията за външен преглед във връзка с етиката, както е описано в раздел VI. Viii. Времевият 
график и насочеността на оценката не даде възможност за пряко участие на деца – това реше-
ние беше взето в съответствие с указанието „Етични изследвания с участие на деца“10.
Защитата на човешките права на участниците беше най-важното съображение. Рисковете за 
участниците, свързани с тази оценка, бяха сметнати за минимални и ограничени до евентуално 
неудобство и психологическо напрежение от обсъждането на положението на уязвимите деца 
и жени. Въпросите се поставяха без да съдържат оценки и бяха от отворен вид, за да се насър-
чи дискусията. Значението на знанията, които се получават е далеч по-голямо от потенциалния 
риск, с който лицата може да се сблъскат във връзка с участието си в оценката.
Поверителността и неприкосновеността на личното пространство бяха осигурени. Участниците 
се уведомяваха преди ИКИ или ДФГ, че ако им е неудобно да отговорят на някой въпрос могат 
да го пропуснат или че по всяко време могат да спрат/да си тръгнат от интервюто. Екипът по 
оценката обясни, че резултатите от ИКИ и ДФГ ще бъдат включени в окончателния доклад, но 
без конкретно позоваване, освен ако бъде получено изрично разрешение. Иначе личните при-
нос и мнения не се споделят с никой друг по начин, който би могъл да идентифицира лицата.
УНИЦЕФ България, като водещ изпълнител на проекта „Семейство за всяко дете“ и обект на 
оценката, няма участие в ИКИ и в ДФГ. Партньорите по проекта от страна на местните власти 
и други доставчици на услуги не участваха във взаимодействието с ползвателите на услугите.

Фигура 1. Рамка на оценката1
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точност на извадките, наличие на преводачески услуги

10  www.childethics.com 



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ 21

Фигура 2 Матрицата за анализ при оценката, основана на критериите на OECD/ DAC

Релевантност Ефективсност Ефикасност Въздействие Устойчивост
Правим ли това, което 
е правилно? Целите 

подходящи ли са за контекста 
(международни и национални 

изисквания и приоритети)?

Целите на намесата 
постигат ли се? 

Какъв е резултатът? 
Сравнение между 

планирането и 
изпълнението на 

целите

Целите постигат ли 
се по икономичен 

начин чрез мярката 
за интервенция? 

Каква е ефикасността 
или коефициентът 

на усвояване на 
използваните 

ресурси?

Интервенцията 
допринася ли за 

постигането на целта?

Положителните 
фефекти или 
въздействия 

устойчиви ли са?

Равнище 1 Въпроси за оценка на проекта - изпълнението от УНИЦЕФ
1. как проектът е съобразен с 

международните ангажименти, 
напр. КООНПД, Препоръките 

на Комисията на ЕС от 2013 г.? 
2. как проектът е съобразен 

с приоритетите на 
правителството на страната? 
3. как проектът се опира на 

доказателства? 
4. как придобиването на 

знания и обратна информация 
допринася за реформата? 
5. с какво изграждането на 

капацитет е подходящо, 
в т.ч. от гледна точка на 

равенството между половете? 
6. основните и специфичните 
цели на проекта съвместими и 

уместни ли са?

1. търсените 
резултати постигнати 

ли са? 2. какви са 
(ако има такива) 
непредвидените 

резултати? 
3. кои резултати могат 

да бъдат свързани 
с проекта и кои с 

паралелни/допълващи 
мерки? 

4. как е подобрено 
благосъстоянието на 

децата? 
5. как проектът 
е допринесъл 

за реформите в 
страната? 

6. кои са най-важните 
стратегии, спомогнали 
за успеха на проекта? 
7. могат ли мащабите 
на проекта да бъдат 

разширени? 

1. какви ресурси са 
били използвани и в 
какво съотношение 
проект/оперативна 

дейност? 
2. съотношението 
разходи/резултати 

добро ли е? 
3. как се осъществява 
контролът и оценката 

и допринася ли 
за подобрения в 

проекта? 
4. как се координира 

дейността по 
проекта? 

1. как проектът е 
допринесъл за промяна 

в политиката на 
правителството в по-

широк смисъл? 
2. как проектът е 

допринесъл за по-
добри резултати в 

развитието на децата? 
3. как проектът 
е допринесъл 

за превенция на 
отделянето на деца 

от семействата в 
България? 

1. как механизмът 
за координация 
от проекта ще 
работи след 

приключването 
на същия? 

2. какви 
механизми са 
въведени за 

да се осигури 
координацията 
да продължи?

Равнище 2 Въпроси за оценка на проекта - предоставяне на услуги за деца и семейства
1. как проектът е съобразен с 
ангажиментите и приоритетите 
на местното самоуправление?

1. как изграждането на 
капацитет отговаря на 
нуждите на родители 
и професионалисти? 
2. какво представлява 

системата за 
подпомагане на 

семейства от страна 
на проекта и доколко 

добре работи тя? 
3. какви са ползите 
с оглед равенството 

между половете?

1. какви ресурси 
са ангажирани и 
предоставени от 
правителството? 

2. ресурсите 
достатъчни ли са за 
предоставянето на 

услуги? 
3. как се координира 

дейността по 
проекта? 

1. как проектът е 
осигурил информация 

за промени в 
политиката на 

органите за местно 
самоуправление? 
2. как проектът е 

допринесъл за по-
добри резултати при 

развитието на децата в 
Шумен? 

3. как проектът 
е допринесъл 

за превенция на 
разделянето на 

семейства в Шумен?

1. какъв е 
капацитетът 
на органите 
за местно 

самоуправление 
в Шумен да 
поддържат 

трайно новите 
услуги: работна 

сила, финансови 
ресурси, 

оборудване 
(офиси, 

транспорт) и 
координация? 

4. Описание на Проекта „Семейство за всяко дете“

Както беше договорено с УНИЦЕФ България в Първоначалната фаза и при първите инфор-
мационни срещи „Планът за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД11) 
– Шумен“ (Анекс 2), по-нататък наричан „първоначалният план по проекта“ описва какво е било 
планирано да се направи по проекта „Семейство за всяко дете“ и е основният документ, спрямо 

11 Тези домове предоставят институционални грижи в домове за деца на възраст 0-3 г. и са лечебни заведения към Министерство 
на здравеопазването.
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който се отчита постигането на целите на проекта. Последвалите актуализации на проекта са 
отбелязани в оценката. Резултатите от проекта са отчетени в документа „Ключови резултати на 
„Семейство за всяко дете“ 2010-2015 г., 12.11.2015 г.“ (Анекс 3), който служи като крайна точка, 
спрямо която ще се оценяват целите. 

Първоначалният план по проекта описва целта (очакваното въздействие) като „създаване на 
мрежа от услуги и мерки за подкрепа на родителите и семействата на малки деца (от 0 до 
3 години), с което ще доведе до закриването на ДМСГД в Шумен“. (Анекс 2, стр. 1)

ТЗ за настоящата оценка допълнително описва основната цел (очакваното въздействие) на 
проекта като „да спомогне за намаляване на отделянето на малки деца от семействата им 
и за подобряване на резултатите в развитието на децата в обл. Шумен, както и за осигу-
ряване на информация за политиките на национално ниво. Проектът също има за цел да 
допринесе за закриването на ДМСГД в областта.“ (Анекс 1, стр. 5)

В първоначалния план по проекта са определени три конкретни цели, свързани с постигане на 
общата цел, които могат да бъдат разглеждани и като резултати на проекта:

 ● Да осигури грижи в семейна среда за децата, настанени в ДМСГД - Шумен;

 ● Да развие нов модел на интегрирани услуги за подкрепа на семействата в риск от областта, 
при който децата на възраст до 3-годишна възраст да не се настаняват в резидентна грижа; 
и

 ● Да подкрепи засилването на капацитета на органите за местно самоуправление и системата 
за закрила на детето за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

Планът определя също набор от дейности. Те също могат да бъдат разглеждани като резул-
тати на проекта:

 ● Укрепване на капацитета на системата за закрила на детето и съдебната система за осигу-
ряване на най-добрия интерес на детето;

 ● Превенция [на поверяването] на равнище родилно отделение;

 ● Съдействие за осиновяване;

 ● Приемна грижа;

 ● Услуги в помощ на развитието на деца с увреждания и деца с умствена изостаналост;

 ● Семейно-консултативни центрове (СКЦ);

 ● Център за майчино и детско здраве (ЦМДЗ);

 ● Социално-медицински център за настаняване на деца и заместваща грижа;

 ● Жилищна политика и заетост;

 ● Подобряване на грижите в ДМСГД - Шумен;

 ● Координация;

 ● План за ползване на обекта (сградата);

 ● Закриване на ДМСГД.
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Показателите за постигането на резултатите са описани на две равнища:

 ● Показатели за напредъка в изпълнението на дейностите по проекта; и

 ● Показатели за ефекта върху целевите групи, най-вече върху децата

Изходните данни, плановите стойности и графици или не са посочени в първоначалния план 
по проекта и документацията, или не са ясни и за двете нива. Това е допълнително разгледано 
по-долу.

Вложените ресурси (дейности и бюджет) са описани по-подробно в плана на проекта в две 
допълнителни таблици.

ТЗ посочва за „демонстрационния проект“ „Семейство за всяко дете“, че е бил изпълняван 
през периода 2010-2016 г. в партньорство с централните и местните власти въз основа на по-
дписани Меморандуми за разбирателство (Анекс 1, стр. 2). Освен това ТЗ посочва, че е било 
предвидено проектът да:

 ● Засили подхода на управление на случай чрез набиране на допълнителни социални ра-
ботници в Отделите „Закрила на детето“ (ОЗД) и осигуряване на обучение и супервизия за 
системата за закрила на детето в областта;

 ● Въведе услуги в общността за подкрепа на семейства, в т.ч. три семейно-консултативни 
центъра, с което да се улесни достъпът на най-уязвимите групи до масовите публични ус-
луги, подобряване на уменията на родителите и преодоляване на вредните практики, като с 
това да се допринесе за превенция на разделянето на семейства, поверяването на децата 
и неглижирането.

 ● Превенция на поверяването на новородени деца чрез осигуряване на социален работник в 
родилния дом;

 ● Допълнително развитие на приемната грижа в региона, в т.ч. приемна грижа за бебета и 
малки деца12.

 ● Осигуряване на обучение и супервизия за персонала на ДМСГД с цел подобряване на гри-
жите за децата. 

 ● В допълнение към Проекта УНИЦЕФ подкрепи планирането и координацията на предоста-
вянето на услуги на областно равнище и на дейности за ранно детско развитие - Център за 
майчино и детско здраве за посещения по домовете (ЦМДЗ) и обучение за родителите на 
малки деца.

На етапа на събиране на данните чрез ИКИ и ДФГ беше събрана допълнителна информация, 
което позволи на УНИЦЕФ и екипа по оценка да синтезира и обобщи описанието на проекта в 
три основни компонента:

 ● Закриване на ДМСГД

 ● Развитие на приемната грижа като заместващ механизъм за алтернативни грижи и преходен 

12  УНИЦЕФ проведе също и кампания за развитието на приемна грижа за деца с увреждания, но тя не е упомената в ТЗ като 
една от целите на проекта
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механизъм за реинтеграция в семейството и осиновяване

 ● Развитие на три семейно-консултативни центъра за предоставяне на подкрепа в общността 
за деца и семейства, за да се избегне необходимостта от алтернативни грижи.

УНИЦЕФ България отбелязва, че неговото резюме на проекта ще включва също:

„...компонент за укрепване на системите, включително за ранно детско развитие“. (Пис-
мен документ, УНИЦЕФ България)

В хода на изпълнението на проекта УНИЦЕФ инвестира в развитието на две допълнителни ини-
циативи за услуги; здравната подкрепа на ЦМДЗ с посещения по домовете за деца на възраст 
от 0 до 3 г., планирана от началото на проекта и Детския център за застъпничество (известен 
също като Зона ЗаКрила), които се предоставят от Института по социални дейности и практики 
(ИСДП) чрез Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) - Шумен в подкрепа 
на деца, изложени на насилие.

УНИЦЕФ България отчита, че от 2007 г. работи приоритетно по проблемите на децата, живее-
щи в резидентни социални институции. Този фокус и Националната стратегия на правителство-
то „Визия за деинституционализация на децата в България“ за периода 2010-2015 г. дадоха 
тласък на проекта.

Отчитайки, че широко разпространените отрицателни нагласи към децата, живеещи в институ-
ции и ограничената подкрепа за закриването на специализираните институции биха могли да 
попречат на успеха на Визията на правителството, проектът е  изпълнен успоредно с общата 
комуникация на УНИЦЕФ България за подхода към развитието, описан в Програмния план 
за страната на УНИЦЕФ за периода 2013 - 2017 г. Както съобщава УНИЦЕФ България, тази 
стратегия за осведомяване на обществеността и застъпничество, както и съветите за развитие 
на политиките, имат за цел да предадат две ключови послания: първо, че институционалната 
грижа не влияе добре на децата и второ, че семействата трябва да бъдат подкрепени в грижата 
за децата си с цел предотвратяване на разделянето, а когато това не е възможно, като алтер-
натива следва да се разглежда приемната грижа.
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5. Представяне на констатациите 

В тази глава проследяваме задълбочено интервютата с ключовите информатори, прегледите 
на случаи и анализа на количествени данни, извършен за тази оценка, което осигурява и ин-
формация за изготвяне на заключенията и препоръките.

 
5.1 Мнения на ключови информатори за проекта „Семейство за всяко дете“

Ключови информатори от УНИЦЕФ България описват 
Проекта „Семейство за всяко дете“ като поредица от мер-
ки, насочени към закриването на ДМСГД – Шумен, които 
еволюираха в хода на изпълнение от 2011 г. до 2016 г.

„За да сме сигурни, че вратата на ДМСГД може да 
бъде затворена, трябва да направим дълбока про-
мяна в тези общности“. (ИКИ, УНИЦЕФ България)

„Бяхме фокусирани върху това да вършим работа, 
да прилагаме мерките, не точно като проект, ня-
маме добре документирани решения за промени в 
програмата, те бяха обсъждани, но не изцяло доку-
ментирани“ (ИКИ, УНИЦЕФ България)

През 2010 г. намерението е било да се развие мрежа от 
услуги, които да доведат до закриването на детския дом 
и които биха могли да се намесят преди детето да бъде 
поверено. Тази концепция за „превенция“ се опира на 
схващането, че държавно-делгираните услуги могат да 
се ползват само от момента, в който майката обяви из-
рично намерението си да повери дете; 

„Услугите, делегирани от държавата, не са гъвка-
ви; нашите услуги са изпреварващи и отиват на 
място в общностите, за да изпълнят някои дейности предварително“ (ИКИ, УНИЦЕФ 
България)

„Услугите, които се предлагаха в обл. Шумен, не включваха някои от дейностите, необ-
ходими за справяне с факторите, водещи до разделяне на семейства, например, нямаше 
семейно планиране“. (Писмен документ, УНИЦЕФ България)

Новите услуги бяха описани като разработени с цел „превенция“ на различни равнища. Това 
описание на равнищата на превенция от интервюираните може да се тълкува като съответ-
стващо на първични, вторични и третични рискови фактори и намеси, като „първото равнище“ 
е най-непосредственият и сложен първоначален отговор, а третото и четвъртото съответстват 
на основните рискови фактори, като ниско образование.

Първото ниво беше описано от ключови информатори като:

„...преди етапа на родилното отделение, дори преди забременяването, чрез предлагане 

Каре 1. Изоставяне или пове-
ряване?

И двата термина се използват в 
Насоките на ООН за алтернатив-
ни грижи за деца. В настоящия 
доклад се използва терминът 
„поверяване“ вместо изоставя-
не, защото той по-точно показва, 
че актът на оставянето на бебе 
обикновено е съпроводен с коле-
бания и съжаление и отчита, че 
повечето бебета се оставят на 
грижите на други, напр. в родил-
ното отделение или друго мяс-
то, където могат лесно да бъдат 
намерени.  Това е в унисон и с 
възприетата практика от ситуа-
ционния анализ на УНИЦЕФ на 
приемната грижа в Косово (Ми-
лиган, 2015).
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на мерки за семейно планиране“ (ИКИ, УНИЦЕФ България)

Ключовите информатори съобщават, че на едно второ равнище доставката на услуги също 
цели „превенция“ като установи намерението на майката да изостави бебето си много по-рано 
чрез мобилни дейности в общността, като с това се създават възможности за ранна намеса и 
помощ за семействата, за да се позволи бебето да остане с майка си.

Третото равнище, описано от ключовите информатори, е свързано с „превенция“ на отпадането 
от училище, чрез мобилни дейности в общността и работа със семействата;

„Превенцията от равнище 3 е против отпадане от училище и помагаме на родителите 
да се снабдят с лични карти, за да могат да получат достъп до услуги“ (ИКИ, УНИЦЕФ 
България)

„Работим в сферата на образованието за предотвратяване на отпадането от училище 
и превенция на ранните бракове... открили сме тук компютърна зала за обучение и иска-
ме да включим и училища“. (ДФГ, персонал на СКЦ)

Връзката между отпадането от училище и превенция на настаняването в резидентна институ-
ционална грижа не беше изрично посочена от горните ключови информатори. Обаче УНИЦЕФ 
България е на мнение също, че:

„Превенцията на отпадането от училище беше добавена след 2014 г. към дейностите 
на СКЦ. То е свързано с детските бракове, (които са причина за много ромски девойки да 
напускат училище), допринася за развитието на общността и предотвратява редица 
други рискове за децата и младите хора.“ (Писмен документ, УНИЦЕФ България).

Настоящата оценка не беше в състояние да определи, дали защото децата не посещават учи-
лище, би било по-вероятно да бъдат настанени в резидентна грижа. Това равнище на превен-
ция явно работи в различни форми, в т.ч. подготовка за училище за деца в предучилищна въз-
раст, които не посещават детска градина и включва обучение по български език, извънкласни 
клубове, мобилни дейности в училище за младежи и разговори в общността за значението на 
образованието,

„Програмата „Готов съм за първи клас“ се провежда през лятото за деца в предучилищна 
възраст, за да се подготвят за първи клас и включва български език, азбуката, цвето-
вете, цифрите, сигналите на светофара, песни, как се държи химикалка и понеже те 
имат проблеми с българския език – това е основният проблем – главното предимство 
е поставянето им в среда, в която се говори на български език“. (ДФГ, персонал на СКЦ)

„Музика в действие“ също е предпочитана програма, в която се използват музикални 
инструменти за подобряване на развитието на децата и за да станат те по-уверени; 
за родителите това е възможност да добият представа за уменията на децата; имаме 
също програма „Танцувай с мен“ – това е най-новата ни програма, стартирана с деца 
от 4 клас, държим офис в едно близко училище и я предлагаме в училищата с играчки и 
музикални инструменти в трите общини“. (ДФГ, персонал на СКЦ)

На четвърто равнище „превенцията“ беше описана от ключовите информатори от УНИЦЕФ 
като превенция на отделянето на детето от семейната среда и на последващото му настаня-
ване в специализирана институция или резидентна услуга в общността. Акцентът е поставен 
върху семейната среда и това е не само родното семейство, като се предлагат различни опции, 



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ 27

в т.ч. i) детето остава в родното семейство, ii) детето се настанява в приемно семейство, iii) 
майката остава при бебето в специализирана услуга „Звено майка и бебе”.

Услугите, разработени и предложени през срока на проекта и предмет на настоящата оценка, 
включват временни мерки във връзка със закриването на ДМСГД - Шумен (оценки за деца и 
семейства, съвети от персонала и др.), както и разработка на услуги в общността, които да за-
менят резидентната грижа на ДМСГД:

 ● Приемна грижа - в т.ч. специализирана приемна грижа за бебета и деца с увреждания;

 ● Семейно-консултативни центрове - мобилна и базирана в центъра подкрепа на семейства, 
насочено към маргинализираните общности;

 ● Център за майчино и детско здраве - домашни посещения на медицински сестри или аку-
шерки при всички бременни жени и деца от 0 до 3 г. възраст, живеещи в областта.

5.2 Закриване на ДМСГД – Шумен
Въпреки значителната съпротива от персонала на ДМСГД - Шумен и някои възражения от други 
заинтересовани страни в общността и последното дете е напуснало специализираната инсти-
туция през август 2015 г. Процесът на ликвидация на службата е бил одобрен с решение на МС.

„Съпротивата от персонала на ДМСГД беше много силна... заключваха врати, не искаха 
да разговарят с мен или ме обиждаха... медицинският персонал [също] имаше отрица-
телно отношение, но когато видяха положителните резултати от супервизиите за-
почнаха да се променят“. (ИКИ, УНИЦЕФ България)

„Закриването на детския дом си беше истинска битка; дори и миналата седмица чух 
някакъв бизнесмен да се оплаква от закриването на ДМСГД“. (ИКИ, УНИЦЕФ България)

Ключови информатори, сред които бивши служители на ДМСГД – Шумен, УНИЦЕФ България и 
партньори от местните власти, свързват закриването с три основни фактора:

назначаването на координатор от УНИЦЕФ за закриването, намиращ се в ДМСГД и който не е 
местен (и поради това се смята, че е по-независим и по-слабо податлив на натиск от заинтере-
сованите лица в местната общност);

сключването на договор с НПО13 за оценка на децата и разработване на индивидуални планове 
за настоящите и бъдещите грижи за тях и нуждите им от подкрепа и сключването на договор с 
друго НПО14, което да наблюдава и да проведе оценки на семействата; и

посредством друг договор с НПО15 са направени инвестиции в развитието на областен модел 
за приемна грижа, в т.ч. специализирана приемна грижа за бебета и деца с увреждания.

Също така УНИЦЕФ България подчерта значението на комуникациите и ясните последовател-
ни послания от и до заинтересованите лица от администрацията и обществеността.

„Ключови фактори бяха също подкрепата на общ. Шумен, областния управител и парт-
ньорите от правителството (МТСП, МЗ, ДАЗД, АСП). Имаше ясно и последователно 

13  Сдружение „Дете и пространство“ http://www.canee.net/bulgaria/other_organizations/child_and_space_association 
14  Институт по социални дейности и практики (ИСДП) http://www.sapibg.org/en/
15  Пак там.
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послание, че закриването на детските домове е държавна политика. Проведохме също 
обсъждане с депутати от обл. Шумен, за да представим и получим подкрепа за проек-
та, тъй като депутатите обикновено са доста влиятелни в своите райони. Проведена 
беше и работа за информиране на местните общности за положението в ДМСГД и за 
промяна на първоначално отрицателните нагласи към положителни. Местни медии и 
неформални лидери с влияние върху общественото мнение бяха привлечени да подкре-
пят изпълнението на проекта. Изпълнението на успореден държавен проект за закри-
ване на 8 ДМСГД също беше от голяма помощ. (Писмен коментар, УНИЦЕФ България)

Ключови информатори от местните партньори от администрацията, НПО и УНИЦЕФ България 
се съгласиха също, че въпреки първоначалната съпротива на персонала на детския дом, за-
криването на ДМСГД - Шумен беше успешно начинание, отчасти свързано с набора предвари-
телно съществуващи социални услуги в общността и с тези, разработени като част от плана за 
закриването. Това включва услугите, предоставени от НПО чрез Комплекса за социални услуги 
(КСУДС) в общ. Шумен, Центъра за обществена подкрепа на деца и семейства в риск в гр. Нови 
пазар и центровете за дневна грижа за деца и семейства с увреждания (действащи преди или 
разработени успоредно с плана за закриването) и новите услуги, разработени като част от Про-
екта „Семейство за всяко дете“, включващи СКЦ, услугите по приемна грижа и ЦМДЗ.

В окончателния доклад на УНИЦЕФ България за закриването (Анекс 3) се посочва, че:  

„общо 153 деца бяха изведени от ДМСГД - Шумен; 25 деца бяха реинтегрирани със семей-
ствата си, 3 бяха настанени при роднини, 38 бяха осиновени, 64 деца бяха настанени в 
приемна грижа, 8 бяха настанени в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), 6 
бяха преместени в друг детски дом по искане на родителите си, а 9 починаха“. 

Тази справка леко се различава от данните, предоставени от Регионалната дирекция „Соци-
ално подпомагане“ и несъответствията се дължат най-вече на това, че по-късно децата биват 
премествани в друг вид грижа (както е разгледано по-нататък в този раздел от доклада по-
долу), докато докладът на УНИЦЕФ България показва настаняванията непосредствено след 
напускането на детския дом. Например, много от 64-те деца, за които УНИЦЕФ България съоб-
щава, че са настанени в приемни семейства, всъщност впоследствие са осиновени.

Има малки отклонения в начина, по който тези резултати са запомнени от ключовите информатори.

„През юли 2015 г. бяха останали само 8 деца - всички с тежки увреждания - и ни беше 
казано да ускорим процеса, така че две от децата с най-сериозни показания бяха прена-
сочени към детския дом във Варна, едно от децата беше настанено в ЦНСТ в Шумен, 
друго - в ЦНСТ в Търговище, а останалите - в приемна грижа“. (ИКИ, орган за местно 
самоуправление)

„Твърде малко деца бяха реинтегрирани, може би около 15... само три бяха преместени в 
друг детски дом във Варна“. (ИКИ, УНИЦЕФ България)

Тъй като първоначалното настаняване на детето при напускане на ДМСГД може да не е ста-
нало негов постоянен дом, тези данни са само моментна снимка, което също може да обясни 
отклоненията. Например, някои деца са били настанени в приемна грижа преди реинтегрира-
не или осиновяване, някои настанени в приемна грижа деца след това са били осиновени от 
приемното си семейство, други деца са били пренастанявани в различни приемни семейства.
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Резултати от закриването на ДМСГД

Данните, предоставени от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП) - Шумен 
за тази оценка сочат, че между 1 октомври 2010 г. и края на 2015 г. 150 деца - 86 момчета и 64 
момичета - са напуснали детския дом в Шумен. Последното прието в детския дом дете е по-
стъпило на 24 март 2015 г., а последното дете изведено от детския дом го е напуснало на 25 
август 2015 г.

Петдесет и три деца (35%) са били с увреждания (за две деца не е посочен статус на уврежда-
не и в оценката е прието, че те нямат статус на увреждане).

Настанявания в ДМСГД през периода на проекта

Над две трети от децата (106 момчета и момичета), които са изведени от детския дом през 
периода на проекта, са били вече настанени в него преди 1 октомври 2010 г., като през послед-
ното тримесечие на 2010 г. са приети 11 деца. 21 деца са приети през 2011 г., 3 – през 2012 г., 4 
през 2013 г., 3 през 2014 г . и 2 през 2015 г. Това потвърждава, че е прилаган ефикасен входящ 
контрол за превенция на постъпването в детския дом.

Резултати за децата от шуменския ДМСГД към септември 2016 г.

РДСП представи потвърждение за настаняванията на децата, които все още се намираха в 
област Шумен по времето на оценката, но не е в състояние да даде такова за всички случаи на 
осиновяване и реинтегриране, ако първоначалното настаняване след детския дом продължава 
да е валидно. На Фигура 3 са обобщени резултатите за настаняванията на децата към септем-
ври 2016 г.

Фигура 3 Резултати към септември 2016 г. за настаняванията на 111 деца, изведени от ДМСГД 
Шумен през периода на проекта

Източник: РДСП Шумен и изчисления на автора
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Ако се приеме, че първоначалните настанявания за 39-те деца, за които няма актуална ин-
формация към септември 2016 г. са останали където са били първоначално, резултатите ще са 
малко по-различни, както е показано на Фигура 4.

Фигура 4 Резултати за настаняванията на децата изведени от ДМСГД Шумен - 111 случая с 
информация актуализирана към септември 2016 г. и 39 случая само с първоначалните им на-
станявания

Източник: РДСП Шумен и изчисления на автора

В момента на напускане на Детския дом в Шумен 53% от децата са осиновени, 19% са реинтег-
рирани в семействата си и 2% са при роднини; 19% са преместени в други видове формални 
грижи - 10% са в приемни семейства, 5% са отишли в Центрове за настаняване от семеен тип 
и 4% в детски домове в други области; 7% (10 деца) са починали преди да бъдат изведени от 
детския дом.

Ако обаче тези резултати бъдат разделени по признак деца с увреждания, закономерностите в 
резултатите са твърде различни при децата с увреждания от тези при децата без увреждания, 
както е показано на Фигура 5.
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Фигура 5 Сравнение на резултатите за 53 деца с увреждания (ДУ) и 97 деца без категоризация с 
увреждане

Източник: РДСП Шумен и изчисления на автора

За деца с увреждания е било два пъти по-малко вероятно да бъдат осиновени и донякъде по-
малко вероятно да бъдат реинтегрирани, отколкото за децата без увреждания. Имало е само 
три случая на деца, настанени при близки и роднини, но всички те са били деца без уврежда-
ния. За децата с увреждания е било много по-вероятно да останат да живеят във формална 
грижа, отколкото за децата без увреждания, за тях е било значително по-вероятно да бъдат 
насочени към други форми на грижа (друг ДМСГД или център за настаняване от семеен тип).

Смъртността при децата с увреждания е 17 пъти по-висока отколкото при децата без увреж-
дания и за децата с увреждания е по-вероятно да починат, отколкото да бъдат реинтегрирани 
или да бъдат настанени в приемни семейства. Общата смъртност за цялата група от 150 деца 
от детския дом в Шумен е 7%, малко по-висока от средната стойност от 5% за осемте пилотни 
закривания на детски домове от Проекта „Посока семейство“, документирана в прегледа на 
изпълнението на Визията (Роджърс, 2014 г.). Ако обаче се вземе предвид целият брой деца, 
напуснали ДМСГД Шумен през 2010 г. (а не само този на напусналите след 1 октомври 2010 г.) 
смъртността се оказва 5,2% или около средната за останалите детски домове (вж. Таблица 2 
по-долу).

Делът на осиновяванията от 53% при закриването в Шумен е по-висок от средния дял от 38% 
за пилотните ДМСГД, а делът на приемната грижа е два пъти по-малък от този за пилотните 
домове. Това е така, защото резултатите, документирани за пилотните домове, отразяват само 
непосредственото настаняване на детето след ДМСГД, докато данните от Шумен отразяват и 
последващото преминаване от приемна грижа към осиновяване за 43 деца и реинтегриране 
след приемна грижа за 5 деца, настаняване при близки и роднини след приемна грижа за 1 
дете и настаняване в ЦНСТ след приемна грижа за 1 дете.

Данните на РДСП показват дали дете продължава да е осиновено през септември 2016 г. и от 
81 деца, напуснали детския дом в Шумен с цел осиновяване или настаняване в приемна грижа, 
последвано от осиновяване, за 71 деца е потвърдено, че продължават да са осиновени през 
септември 2016 г., но за 10 няма потвърждение в данните, предоставени за оценката. По по-
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добен начин, няма потвърждение за статута на 19 деца, напуснали детския дом в Шумен с цел 
реинтеграция в собственото им семейство. Статусът на децата, напуснали ДМСГД в Шумен с 
оглед настаняване в ЦНСТ или в детски домове в други области също не е известен.

Данните за настаняванията след закриването на ДМСГД показват, че макар да е имало пове-
че момчета, отколкото момичета сред обитателите на детския дом през периода на проекта 
и съответно сред напускащите ДМСГД, не се отбелязват големи разлики при резултатите за 
момчета и момичета, освен от това, че за момичетата е малко по-вероятно да бъдат осинове-
ни, а за момчетата е значително по-вероятно, отколкото за момичетата, да бъдат настанени в 
резидентна услуга след напускане на детския дом, както е видно от Таблица 1.

Таблица 1 Резултати за настаняванията на момичета и момчета, напускащи ДМСГД Шумен

Момичета - 64 на брой Момчета - 86 на брой
Осиновяване 59% 50%
Реинтегриране 17% 19%
Настаняване при близки и роднини 0% 3%
Приемна грижа 13% 8%
ЦНСТ 3% 7%
ДМСГД в друга област 2% 6%
Починали 6% 7%

Източник: РДСП и изчисления на автора

Предвид малкия брой настанявания при близки и роднини, не изглежда значимо, че в този вид 
грижа са настанени само момчета без увреждания. Не става ясно защо за момичетата е два 
пъти по вероятно да бъдат настанени в приемна грижа, а за момчетата е три пъти по-вероятно 
да бъдат изпратени в друг ДМСГД и над два пъти по-вероятно да отидат в ЦНСТ, отколкото за 
момичетата. Това би могло да е аномалия, свързана с конкретните увреждания на тези деца, 
тяхната възраст или други индивидуални особености, а не с пола.

Подобно на много от данните от количествените наблюдения, предоставени за тази оценка, 
различните източници дават различни данни. Официалните данни на Министерството на здра-
веопазването от 2010-2015 г., свързани със закриването на ДМСГД - Шумен и представени в 
Таблица 2, показват малко по-различни числа за децата и регистрираните резултати, отколкото 
тези предоставени от УНИЦЕФ и РДСП Шумен.
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Таблица 2 Данни на Министерството на здравеопазването за настаняванията на децата от 
ДМСГД - Шумен през 2010-2015 г. 

Брой деца към 31.12. от всяка година, 
ползващи всеки вид услуга

Статус на увреждане на 
децата в ДМСГД Нови настанявания през годината Брой деца, напускащи ДМСГД Шумен във всяка година

Година
Брой деца 
ползващи 
инстит. 
грижа

Брой деца, 
ползващи 
услугата 
дневна 
грижа

Брой деца, 
ползващи 
услугата 
почасова 
грижа

Брой 
здрави 
деца 
ползващи 
инстит. 
грижа

Брой деца 
с уврежд., 
ползващи 
инстит. 
грижа

Настанява-
ния в инстит. 
грижа

Настаня-
вания от 
родилно 
отделение

Настаня-
вания от 
други места 
– семейства, 
ДМСГД, 
ЦНСТ

Общ брой 
изведени 
деца

Реинте-
грации

Грижа от 
роднини

Приемна 
грижа

Осиновя-
вания

Други 
места

Почи-
нали

2010 98 34 0 59 39 60 45 15 95 49 3 12 24 3 4

2011 47 42 67 17 30 21 17 4 72 10 1 36 23 0 2

2012 22 18 26 0 22 3 2 1 28 5 1 16 3 0 3

2013 12 10 17 0 12 4 4 0 14 1 0 3 6 2 2

2014 7 11 22 0 7 4 3 1 9 2 0 1 1 5 0

2015 0 0 0 0 0 4 2 2 11 0 0 3 0 7 1

Общо 186 115 132 76 110 96 73 23 229 67 5 71 57 17 12

Източник: Министерство на здравеопазването на Република България, 2016 г.

Несъответствията между записите на МЗ и данните на РДСП идват най-вече от включването на 
цялата 2010 г. в данните на МЗ (преди началото на проекта) и с това се обяснява по-голямата 
група деца, напуснали домовете – 229 деца по сравнение със 150 деца, напуснали през срока 
на проекта, които са отчетени в данните по проекта от РДСП. Данните на МЗ също включват 
направленията за услуги на дневна грижа в ДМСГД. УНИЦЕФ България също съобщава за 
несъответствия в данните, включително, че понякога МЗ може би брои два пъти децата, които 
например са напуснали за краткосрочни престои в болница и след това отново са се върнали 
в дома.

Както вече беше отбелязано, заслужава да се отбележи, че смъртността от 5,2% при тази група 
деца е по-ниска от тази при децата, започнали да напускат след 1 октомври 2015 г. Заслужава 
също да се отбележи големият брой реинтеграции (49) извършени през 2010 г. по сравнение 
с 28 реинтеграции като част от проект „Семейство за всяко дете“ (вж. Фигура 4) от 1 октомври 
2010 г. до 2015 г. Това означава, че първоначалните дейности по реинтеграция, проведени 
преди началото на проекта, може да са оставили след себе си „по-трудно реинтегриращите се“ 
деца в ДМСГД и мерките по проекта може въобще да не са допуснали „по-лесно реинтегрира-
щите се“ деца до ДМСГД - Шумен и оттам по-ниският дял на реинтеграцията сред бенефициен-
тите по проекта. Други разминавания в резултатите по сравнение с данните от РДСП вероятно 
са свързани с това, че МЗ дава своите резултати от момента, в който децата напускат детския 
дом, а данните на РДСП съдържат и резултати актуализирани 6 години по-късно за някои от 
децата. Всъщност данните, предоставени от МЗ свидетелстват, че закриването на ДМСГД - Шу-
мен е довело до непосредствени резултати за напускащите деца, които са подобни на осемте 
пилотни закривания, проведени през подобен период от време.

Проследяването на данните за децата след като напуснат грижите в ДМСГД е разгледано по-
подробно в анализа по-долу.

Настоящи служители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) съобщават, че са 
били необходими промени на равнище политика, за да се изпълни националният процес по 
закриване, и това е довело до приемане на Плана за действие за изпълнение на Визията. На-
блюдението на последвалите настанявания е задължение на редица ведомства и органи, в т.ч. 
ДАЗД, общини и други инспекторати, макар че след приключване на финансирането през 2015 
г. положението отново е несигурно, като загриженост има във връзка с положението на децата 
с увреждания, които напускат специализираните институции като част от компонента „Детство 
за всички“ от Плана за действие,
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„Кой подпомага персонала, кой осигурява контрола, кой посреща нуждите им от обуче-
ние, кой ги подпомага при работата с деца с разнородни нужди? Тези екипи бяха под на-
блюдението на екипа „Детство за всички“ до началото на 2015 г., но никой не знае какво 
става в момента“ (ИКИ, персонал на ДАЗД).

Услуга по дневна грижа за деца с увреждания в ДМСГД – Шумен

В допълнение към предоставянето на услуги по институционална грижа ДМСГД - Шумен е 
предлагал също услуги по дневна грижа (под управлението на МЗ) за деца с увреждания, живе-
ещи в дома. От Таблица 2 е видно, че през 2013 г. е имало 27 ползватели на услуги по „дневна 
и почасова грижа“, а през 2014 г. 33 деца са ползвали такива услуги; през предишните години 
броят ползватели на услугата е бил по-голям. Макар Регионалната здравна инспекция да съоб-
щава, че са намерени места за всички деца-ползватели на услуги в алтернативни центрове за 
дневна грижа в областта, ключови информатори от местните органи съобщават, че не всички 
деца е могло да бъдат настанени в такива услуги. Това би могло да стане в случай, когато роди-
телите нямат транспорт или достъп до обществен транспорт, и когато новата услуга се намира 
в по-неудобно място, отколкото дневната грижа в ДМСГД - Шумен. Планът за закриването е 
предвиждал модернизация на центъра за дневна грижа в помещенията на ДМСГД - Шумен, 
ремонт, преустройство и оборудване на центъра, което да бъде осигурено от частен донор, 
осигурен от УНИЦЕФ. За тази цел се е наложило прехвърляне на част от сградата, която е на 
Министерството на здравеопазването в собственост на общината. Процедурите по извършва-
не на това прехвърляне не са приключили, а възможността за финансиране на тази дейност 
е приключила в края на декември 2016 г. Поради това бъдещето на тази предвидена услуга 
остава неясно, макар УНИЦЕФ България да съобщава, че децата могат да получат достъп до 
новите услуги за ранна намеса, осигурявани от общината с финансиране от МТСП. Освен това 
проектът допринесе за създаването на услуги за дневна грижа за деца с увреждания в община 
Нови Пазар, която може да обслужва някои от повторно интегрираните или получавали дневна 
грижа в ДМСГД – Шумен деца.

Бивши служители на ДМСГД и ключови информатори от община Шумен съобщават, че са нау-
чили за възможности за работа в така реконструирания център за дневна грижа и че неговата 
издръжка ще бъде поета от УНИЦЕФ:

„Разочаровани бяхме във връзка с центъра за дневна грижа... общината обеща да запази 
центъра и да преназначи служителите, но това не се случи; тече процедура по прех-
върляне на собствеността, но тя вероятно ще трае 3-5 години и в момента за децата 
няма никаква услуга и няма център, към който да се обърнат.“ (ИКИ, бивши служители 
на ДМСГД - Шумен)

„Служителите на дневния център още не са включени в плана за персонала на общи-
ната; за тях е предвидено да бъдат финансирани от УНИЦЕФ до края на 2017 г.“ (ИКИ, 
местна администрация - община Шумен)

УНИЦЕФ България отбелязва, че твърде малко членове на персонала на ДМСГД са кандидат-
ствали за позиции в новите услуги:
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„... само няколко от медицинските сестри са кандидатствали за позиции в новите ус-
луги, разкрити в област Шумен, по-конкретно за ЦМДЗ“. (Писмен документ, УНИЦЕФ 
България)

Бивши служители на ДМСГД, бивши и настоящи служители на областната администрация и 
общината и УНИЦЕФ България съобщават за значителна съпротива от страна на персонала на 
ДМСГД срещу плана за закриване. Загрижеността беше свързана с опасения за работните им 
места, с тревога, че отношението им към поверените им деца е сметнато за вредно, а донякъде 
и притеснение, че децата няма да получат адекватни грижи след закриването на ДМСГД.

Това е показателно за сложността на управлението на промените в сектора на социалните 
услуги, която е отбелязана в литературата (Айрс и Съдърланд, 2000 г.; Камерън и др., 2001 г.).

Информационен обмен (осведоменост на обществото и социални норми) във връзка 
със закриването на ДМСГД – Шумен

През 2008-2011 г., чрез партньорство с bTV - частна национална телевизия, УНИЦЕФ е набрал 
средства за подпомагане на закриването на специализирани институции за деца:

„Средствата, събрани от „Великолепната шесторка“ бяха поверени на УНИЦЕФ и вло-
жени за въвеждане на социалната услуга „Малка къща за деца“ в различни места в стра-
ната, така че децата от Могилино да могат да бъдат прехвърлени в среда, близка до 
семейната“. (Уебсайт на УНИЦЕФ България)16

През 2010 г. партньорството с bTV е било изрично свързано с плана за закриване на ДМСГД - 
Шумен:

„Мисията на шоуто, което отново се реализира в партньорство с УНИЦЕФ, беше да 
събере средства и да започне първото от поредица закривания на домове за деца на въз-
раст от 0 до 3 г., започвайки с този в Шумен“. (Уебсайт на УНИЦЕФ България)17

Както е отбелязано по-горе, това е заявено от ключови информатори на УНИЦЕФ България 
като свързано с кампания за социална промяна, утвърждаваща послания, че грижите в рези-
дентни институции не са от полза за децата и че те трябва да живеят в собствените си или в 
приемни семейства. Негативното представяне на условията в ДМСГД - Шумен като част от тази 
кампания беше посочено като притеснение за персонала, който вярва, че е правил всичко по 
силите си в трудни условия.

„Там за децата се полагаха грижи, имаха достатъчно храна и се лекуваха, но двигател-
ните им умения се развиваха със закъснение, защото с времето персоналът ни беше 
намален и се оказа, че една сестра и един грижещ се за децата трябва да работят с 50 
или 60 деца, така че беше трудно и децата получаваха твърде малко внимание“ (ИКИ, 
бивш персонал на ДМСГД - Шумен)

16  За повече подробности вж. https://www.unicef.bg/en/campaigns/The-Magnificent-Six/11 [достъп осъществен на 26.10.2016 г.] 
17  Пак там. 



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ36

„Служителите бяха научили за проекта от телевизията, където беше съобщено, че се 
грижат за децата ужасно и това повлия на отношението им към закриването, защото 
не бяха уведомени“. (ИКИ, местна администрация - община Шумен)

УНИЦЕФ съобщава, че за да противодейства на това, координаторът организира редовни сре-
щи на екипа, за да държи персонала в течение. Персоналът беше включен също в процеса на 
планиране за децата:

„Всъщност, наистина новаторското в разработката на тези оценки [на децата] e [че] 
показахме добър пример за екипна работа [и] институционално сътрудничество“. (ИКИ, 
УНИЦЕФ България)

Освен това екипът психолози от НПО, които изготвяха оценките на децата, предлагаха сесии за 
индивидуална и групова супервизия на персонала:

„УНИЦЕФ ни финансира да извършваме клинична супервизия [на персонала] и обучения в 
много тесен кръг, ние работихме без прекъсване цяла година“. (ИКИ, НПО)

При все това, персоналът оцени нееднозначно ползата от тези сесии:

„Трябваше ни доста време да свикнем с факта, че това ще се случи точно на нас. Някои 
от хората така и не повярваха до самия край. В хода на разговорите с психолозите за-
почнахме да се примиряваме с това“ (ИКИ, бивш персонал на ДМСГД - Шумен) 

„Не видях никаква помощ или подкрепа в процеса на закриване; започнахме супервизии, но 
те бяха за децата“ (ИКИ, бивш персонал на ДМСГД - Шумен)

Както вече беше отбелязано, това съответства на сложността, описана в международната ли-
тература във връзка с управлението на социалната промяна. УНИЦЕФ България съобщава, 
че през 2011 г. са проведени индивидуални оценки за капацитета на служителите и те са били 
насърчени да кандидатстват за нови длъжности.

Отговорност за мониторинга на настаняванията на децата след закриването

Отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) на местно ниво има законовата отговорност за проследяване 
на сегашното местонахождение и положението на децата, напуснали ДМСГД – Шумен,

„Мониторингът е работа на ОЗД. Винаги когато може, той включва СКЦ или други екипи 
в мониторинга; имахме компонент за укрепване на неговия капацитет18; при закрилата 
на детето има системен проблем и затова за времето на проекта бяха осигурени до-
пълнителни социални работници.” (ИКИ, УНИЦЕФ България)

18 Двама социални работници бяха временно включени и финансирани в ОЗД при изпълнението на плана за закриването; те не 
бяха преназначени в администрацията след приключване на външното финансиране. 
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„ДАЗД следва да осъществява мониторинг на качеството на всички услуги, а ОЗД да 
наблюдава настанените деца“ (ИКИ, УНИЦЕФ България)

Двама допълнителни социални работници в ОЗД бяха финансирани в хода на процеса на за-
криване на ДМСГД – Шумен и УНИЦЕФ България съобщава, че има намерение да се стартира 
нов проект за изграждане на капацитет на ОЗД в бъдеще.

И УНИЦЕФ, и ОЗД отчитат голямата натовареност с работа на задължителните услуги:

“Бях доволен, защото двама социални работници бяха назначени от УНИЦЕФ в този от-
дел, договорът им изтече, а УНИЦЕФ не искаше да продължи и се налагаше АСП да пое-
ме хората оттук нататък, но те не го направиха… един социален работник в България 
получава 500 лв. чисти19, имаме големи отговорности и много случаи за работа и затова 
текучеството на персонала е голямо.” (ИКИ, ОЗД в област Шумен)

„ОЗД има твърде малко персонал и той не смогва да прави оценките, да посещава семей-
ства и да предоставя услуги“. (ИКИ, УНИЦЕФ България)

Макар че ОЗД носят законова отговорност да следят благосъстоянието на децата, включител-
но да проследяват благосъстоянието на тези, които напускат ДМСГД, в случаи, в които парт-
ньорите по проекта установят, че е възможно ОЗД да разполагат с ограничен капацитет за из-
пълнение на тази отговорност, трябва да се предприемат други мерки. В случая с Шумен, след 
като УНИЦЕФ България са установили капацитета на ОЗД в Шумен да следят резултатите за 
децата, напуснали ДМСГД – Шумен, е можело да бъде определен друг орган, който да поеме 
тази отговорност.

Ролята на семейно-консултативните центрове на местно ниво във връзка със закрива-
нето на ДМСГД - Шумен

Семейно-консултативните центрове, които са подробно описани по-долу, са създадени в Шу-
мен и Нови пазар през 2011 г. и във Велики Преслав през 2012 г. и са още едно равнище на 
подкрепа със социални услуги в общностите за децата в риск от настаняване в резидентни 
услуги и за тези, премествани в рамките на закриването на ДМСГД - Шумен. Това е включвало 
помощи в натура за приемните родители, за да им се помогне в ежедневните грижи за бебетата 
настанени в домовете им, напр. чрез предоставяне на креватчета, пелени и бебешки храни;

„Ние участвахме в закриването като подпомагахме семейства, в които бяха реинтегри-
рани деца, напр. с помощи в натура“. (ДФГ, семейно-консултативен център)

 „Никое от децата, които бяха интегрирани, нямаха категоризация за увреждания и за-
това ние придружавахме децата заедно с техните майки за получаване на такива удос-
товерения“. (ДФГ, семейно-консултативен център)

„В бюджета на нашия център имаме фонд за приемна грижа. По искане на ОЗД ние мо-
жем да предоставяме подкрепа от този фонд за настанените в приемни семейства от 
родилното отделение докато получат първата си заплата“. (ДФГ, семейно-консулта-
тивен център)

19  Приблизително 275 щатски долара при настоящия обменен курс от 1USD:1,85 BGN към времето на провеждане на оценката 
(късна есен, 2016)
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5.3 Развитие на приемната грижа

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Шумен води регистър на приемните семей-
ства и съобщава, че към октомври 2016 г. в областта има 158 действащи приемни семейства. 
Разработването на „областен модел“ за приемна грижа е било подпомогнато от УНИЦЕФ чрез 
договор за партньорско сътрудничество с НПО Институт по социални дейности и практики 
(ИСДП)20 за периода май 2010-декември 2011 г., продължен до декември 2012 г. УНИЦЕФ Бъл-
гария описва областния модел за приемна грижа като модел, при който един екип за приемна 
грижа е работил от един център за набиране, обучение, намиране, настаняване и оказва про-
дължаващо съдействие на приемни семейства от цялата област,

„Областният модел има за цел планиране и развитие на приемната грижа на областно 
равнище - като оценка на нуждите, планиране на броя приемни родители, координиране 
на настаняванията на деца в областта“. (Писмен документ, УНИЦЕФ България) 

Неправителствената организация ИСДП вече е била партньор на УНИЦЕФ в предишен облас-
тен проект за приемна грижа и е била избрана да прилага областния модел за приемна грижа 
предвид богатия си опит като доставчик на услуги на общинско ниво:

„Ние вече прилагахме областна услуга за приемна грижа с финансиране от УНИЦЕФ по 
времето, когато беше стартиран проектът „Семейство за всяко дете“... проектът ни 
позволи да разширим и оформим работата си на ниво родилно отделение [която беше 
започнала преди 2010 г.]; с допълнителното финансиране, в т.ч. за заплати за персонала 
УНИЦЕФ ни помогна също да финансираме пакета за подкрепа, предоставян на приемни-
те родители със стимул; разработихме минимален пакет в подкрепа на майките, който 
им е от полза в междинния период, докато получат първото плащане и им помага при 
посрещане на бебетата направо от родилния дом“. (Персонал от НПО)

 
ИСДП е предоставял социални услуги чрез делегирания от държавата център за подпомагане 
на местно ниво – КСУДС в Шумен от 2005 г. Тези услуги включват център за спешно настанява-
не за деца, които са малтретирани или свидетели на престъпление, психологическа подкрепа 
и съвети за деца-жертви, в т.ч. подготовка за явяване в съда, звено „Майка и бебе“ за майки и 
деца до 6-месечна възраст, център за работа с деца на улицата, както и психологически кон-
султации и съдействие за семейства в затруднено положение и за такива, които избират да 
станат осиновители или приемни родители.

При започването на проекта „Семейство за всяко дете“ от ИСДП са обявили, че са работили с 
32 вече одобрени приемни семейства. Благодарение на подкрепата на проекта „Семейство за 
всяко дете“ с допълнителен персонал, ИСДП е привлякъл и обучил други приемни семейства, в 
т.ч. специализирани приемни семейства за новородени (първите настанявания на новородени 
са били извършени през пролетта на 2011 г.) и за деца с увреждания. ИСДП също съобщава, че 
са определили социален работник за родилния дом преди 2010 г. със задача да се намесва в 
случай, когато дете може да бъде поверено. ИСДП съобщава, че практиката на приемна грижа 
за бебета е позволила „да се затвори вратата“ към ДМСГД, защото новородените деца са могли 

20  http://www.sapibg.org/en/center/presentation-ksuds-shumen
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да бъдат насочени направо към приемни семейства, без първо да преминат през специализи-
рана институция. Финансирането на услугата за приемна грижа е позволило също оказване на 
подкрепа в натура за такива приемни семейства, напр. с обзавеждане, бебешки храни, пелени. 
Това се е смятало за временна мярка, докато приемните семейства получат първата си запла-
та, за да им помогне да посрещнат новородените деца направо от родилния дом.

Данни за услугата приемна грижа

Анализът на данните, предоставени от УНИЦЕФ във връзка с настоящата оценка показва, че 
през срока на проекта в приемна грижа са били настанени общо 113 деца. Това включва 43 
новородени, едно от които с диагностицирано увреждане в момента на настаняване, насочени 
към приемна грижа направо от родилния дом. Около 12% (14 деца) от общия брой от 113 деца, 
настанени в приемна грижа, са били с диагностицирано увреждане.

Данните, предоставени от Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) на об-
щина Шумен за периода 1 октомври 2010 г. до 31 декември 2015 г., леко се различават. Оцен-
ката разглежда целия период до юни 2016 г., но данните като цяло засягат 2015 г., така че кон-
статациите от прегледа на данните важат основно за този период от изпълнението на проекта.

Приети направления

Съгласно данните от КСУДС през периода на проекта 107 деца са били насочени към тази ус-
луга. Преди направлението те са били под грижите или на ДМСГД, или на шуменския родилен 
дом, или на собствените си семейства.

Възрастта на децата е различна за всеки вид грижа, която те са ползвали преди това, както е 
обобщено в Таблица 3. Таблица 3 показва също, че няма големи разлики от гледна точка на 
пола между трите възрастови групи деца.

Таблица 3 Възраст и пол на децата, насочени към услугата приемна грижа

Източник на 
направлението

Възрастов диапазон 
на децата в момента 

на насочване
Брой момичета Брой момчета Общо

ДМСГД 1-6 г. 17 13 30
Родилно 
отделение Новородени 16 17 33

Родни семейства 2 мес. - 3 г. 21 23 44

Източник: Данни за услугата приемна грижа на КСУДС

Направленията са достигнали връх от 28 през 2011 г. и 30 през 2012 г. на етапа на активна деин-
ституционализация от проекта, когато голям брой деца от ДМСГД са били настанени в приемна 
грижа. Броят деца, нуждаещи се от алтернативни грижи, изглежда се е стабилизирал на около 
12 деца годишно през периода 2013-2015 г., както е видно от Фигура 6.

Броят на момичетата и момчетата е бил почти еднакъв сред 107-те деца, насочени през този 
период, а 14 деца са били със увреждания; 12 от децата с увреждания са били от ДМСГД, едно 
е било от болница във Варна и едно - от родилното отделение. Сред децата, насочени направо 
от техните семейства, е нямало деца с увреждания.
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Фигура 6 Брой деца, насочени към услугата за приемна грижа на КСУДС от родилното отделе-
ние в обл. Шумен, от ДМСГД и от семейства през периода на изпълнение на проекта - октомври 
2010 г. - 2015 г.

Източник: Данни за услугата за приемна грижа на КСУДС и изчисления на автора; отбелязва се, че данните за родил-

ното отделение включват едно дете, пренасочено през 2013 г. от болница във Варна

Причини за настаняването

Основните причини за настаняване, обявени за всяко насочено дете, са различни за всеки 
от видовете грижа, която те са ползвали преди това, както е видно от Фигура 7. Децата от ро-
дилното отделение е най-вероятно да бъдат насочени поради отказ на родителите от тях, от 
семействата - поради социално-икономически причини и недостатъчна родителска грижа, а 
от ДМСГД - поради риск за живота и здравето. Обаче предоставените данни не дават други 
подробности за мотивите за решенията за поверяване от родителите. Вероятно, съдейки по 
прегледа на отделни случаи и интервютата, проведени от СКЦ за тази оценка, отказите са мо-
тивирани и от социално-икономически фактори като голям брой деца в семейството, безрабо-
тица, ниски доходи, лоши жилищни условия и липса на подкрепа за родителите за създаване 
на подходяща среда за грижа за новородените.

В един неотдавнашен ситуационен анализ, основан върху правата на децата на възраст до 3 
години във формална грижа в Източна Европа и Централна Азия, се отбелязва, че:

„Сред главните рискови фактори за настаняване на деца на възраст до 3 г. във фор-
мална грижа са липсата на подкрепа от бащата/разширеното семейство на майката, 
заболявания на родителите/детето, слабо/ неравностойно предоставяне на социални 
услуги, принадлежност към уязвими и дискриминирани групи и недостигът на финансо-
ви средства. Обаче според няколко проучвания, бедността не е нито необходимо, нито 
достатъчно условие, за да се стигне до настаняване на деца на възраст до 3 г. във 
формална грижа; тя само подготвя почвата и условията, при които другите елементи 
посочени по-горе, могат да мотивират настаняването на детето“. (УНИЦЕФ, 2012b)
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Фигура 7 Брой деца, ползвали всеки предишен вид грижа, за които са посочени дадените причи-
ни за насочването им към приемна грижа; общ брой – 107

Източник: Данни за услугата приемна грижа на КСУДС и изчисления на автора

Не става ясно дали „рискът за живота и здравето“, посочен като причина за 18 деца от ДМСГД, 
е означавал риск за живота и здравето в родното семейство и следователно реинтеграция не е 
била възможна, или рискът се е дължал на продължаващата институционализация в ДМСГД.

Планове и резултати на услугата приемна грижа за насочените 107 деца

Както е показано на Фигура 8, децата от родилното отделение - може би логично предвид тях-
ната ранна и подходяща за осиновяване възраст - е най-вероятно да бъдат осиновени след 
като бъдат настанени в приемно семейство. Престоят им в приемни семейства обикновено е 
относително кратък. Децата, които са насочени към приемна грижа от родните си семейства, е 
по-вероятно да са все още в приемна грижа по времето, когато данните са разгледани (Фигура 
8). Като цяло през разглеждания период услугата приемна грижа може да се разбира най-вече 
като път към осиновяване, особено при новородените и децата от ДМСГД в хода на активната 
деинституционализация.
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Фигура 8 Резултати за 107 деца, насочени към услугата приемна грижа през периода на проекта

Източник: Данни за услугата приемна грижа на КСУДС и изчисления на автора

От 38-те деца в приемна грижа през септември 2016 г. 20 деца са дошли от родните си семей-
ства, 12 от детския дом и 6 от родилното отделение. За 11 от децата от родни семейства планът 
за грижата за тях има за цел реинтеграция. В 6 от тези случаи детето има редовен ежемесечен 
контакт със семейството си. Десет деца очакват осиновяване, а останалите 17 са настанени в 
приемни семейства, като планът за грижата за тях предвижда приемната грижа да продължи 
или планът за грижата още не е оформен. В повечето от тези 17 случая детето все още по за-
кон е под родителска грижа към момента, в който данните са проучени и има някакво ниво на 
контакт с родителите си.

Кризисна намеса в родилното отделение – данни за услугата 
по превенция на поверяването

Преките резултати от услугата в родилното отделение, предоставяна от КСУДС, са обобщени 
на Фигура 9. КСУДС съобщава за намаляващ брой случаи във всяка година - 81 през 2011 г., 38 
през 2012 г. и 19 през 2013 г. Данни за 2014 г. и 2015 г. няма, тъй като услугата вече не се пре-
доставя по същия начин, след като СКЦ пристъпват към работа. Този спад в броя установени 
случаи на поверяване може да се дължи на по-ранната намеса от услугите на СКЦ и ЦМДЗ. 
Това може да има и връзка с начина, по който жените представят намерението си да поверят 
детето си в родилното отделение и с начина, по който се определят и записват по администра-
тивен ред поверяването или риска от поверяване. Възможно е в някои случаи, определени като 
„превенция“, никога да не е имало реален риск от поверяване.
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Фигура 9 Брой деца, които остават в семействата си или се насочват към други услуги; други 
преки резултати от намесата в родилното отделение

Източник: Услуга в родилното отделение на КСУДС и изчисления на автора.

Най-неочакваната констатация е, че делът на случаите на успешна превенция значително спа-
да, докато този на насочените към приемна грижа за бебета остава на високи равнища през 
всичките три години, през които услугата се предлага, както е показано на Фигура 10.

Фигура 10 Процент на децата, които остават в семействата си и други преки резултати от 
намесата в родилното отделение за всяка от трите години работа и общо за трите.

Източник: Услуга в родилното отделение на КСУДС и изчисления на автора.

През 2011 г. 53% от случаите, в които социалните работници в родилното отделение са се наме-
сили, са завършили с това детето да остане в родното си семейство, през 2012 г. това е бил пре-
кият резултат само в 21% от случаите, а през 2013 г. - само в 11% от случаите. Основният пряк 
резултат през 2012 г. и особено през 2013 г. е бил насочването към приемна грижа за бебета.

Няма данни

Насочени към приемна  
грижа за бебета Останали в родното семейство

Починали Насочени към ДМСГД

Общо за 3 г.

Останали в родното  
си семейство

Насочени към 
приемна грижа  

за бебета

Насочени  
към ДМСГД

Починали Няма данни
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УНИЦЕФ България твърди, че това показва успеха на намесата на СКЦ и ОЗД преди майката 
да е стигнала до родилното отделение, тъй като:

„Национално проучване на причините за изоставяне е показало, че майките вземат ре-
шението преди раждането и ефикасната намеса следва да започне на ранен етап“. (Пис-
мен документ, УНИЦЕФ България)

Друг прочит на фактите е, че това може да се е дължало на настаняването на децата в прием-
на грижа от родилното отделение преди реинтеграция. Така че преди да се появи приемната 
грижа за бебета в „превенция“ са влагани повече усилия, но когато приемната грижа за бебета 
става алтернатива на настаняването на децата в домове резултатът от намесата в родилното 
отделение е по-вероятно да бъде настаняване в приемна грижа за бебета, което по-късно води 
до реинтеграция или осиновяване.

Тъй като данните на Отдела за „Закрила на детето“, представени по-нататък в настоящия до-
клад, сочат намаляващ дял на децата във формални грижи на възраст до 1 г., възможно е (с ня-
кои уговорки, тъй като тези данни не включват осиновените деца) да се твърди, че по-ранната 
превенция наистина може да е повлияла на поверяването или изпращането на деца в дом през 
първата година от живота им, особено през 2014 г. и 2015 г. Предвид факта обаче, че делът на 
децата на възраст 1-2 години във формална грижа изглежда нараства, може да е вярно и друго 
тълкуване, а именно че настаняването в приемна грижа за бебета последвано от „реинтегра-
ция“ може да е отлагало резултата на „превантивната“ намеса за втората или третата година 
от живота (вж. Фигура 12).

Последвалите резултати за тези случаи обаче не са изцяло документирани в данните, предос-
тавени за оценката или в данните на системата за закрила на детето. Няма данни за децата, 
останали в своите родни семейства, за това как те се развиват и за благосъстоянието им. Не е 
известно, например, дали някои от тези деца впоследствие не са били насочени към услуги за 
подкрепа на семейството, към системата за закрила на детето или са им били необходими ал-
тернативни услуги след пряката намеса в подкрепа на семейството, извършена от социалния 
работник в родилното отделение. Не е известно също дали тези деца и техните семейства са 
продължили да ползват услуги за подкрепа на семейството след намесата на социалния работ-
ник в родилното отделение, макар някои от случаите на ОЗД, разгледани от екипа по оценка да 
сочат, че тези семейства са продължили да ползват подкрепа от СКЦ.

Сравнението на списъците на децата, насочени към ДМСГД или приемна грижа за бебета със 
списъците от тези две услуги дават известна представа за резултатите на по-късен етап за тези 
деца, както е описано по-горе - осиновяване като основен резултат на услугата за приемна гри-
жа за бебета и настаняване в приемно семейство, последвано от осиновяване - като основен 
резултат за децата, насочени към ДМСГД.

Данните от родилното отделение, с допълнителната информация от данните от ДМСГД или 
услугата за приемна грижа за бебета, показват следните резултати за децата, сметнати за из-
ложени на риск от поверяване в родилното отделение:

 ● 43% са останали под грижите на родителите си или по-късно са били реинтегрирани в се-
мействата си;

 ● 28% са останали или впоследствие са насочени към приемна грижа и това е последното, 
което се знае за тези деца;
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 ● 20% впоследствие са осиновени;  

 ● За 6% или няма данни или е налице друг резултат, в т.ч. един случай на дете, насочено към 
ДМСГД, след това поставено в приемна грижа и после е било преместено в ДМСГД - Варна, 
когато детският дом в Шумен е закрит;

 ● 2% са починали;

 ● 1% в крайна сметка са настанени при близки и роднини.

Количествените данни потвърждават информацията, дадена по време на интервютата, че пря-
ката намеса на социалните работници в родилния дом е приключила след като СКЦ са запо-
чнали работа през 2012 г. В Родилния дом е продължила социалната работа чрез социалния 
работник в областната болница, а СКЦ е осигурявал подкрепа за семейството,

„Майка роди близнаци и имаше намерение да ги изостави в родилното отделение, за-
щото имат само една стая, затова бързо организирах общинско жилище за тях, бяха 
настанени в двустаен апартамент и предотвратихме изоставянето, подпомогнахме 
ги в натура с пелени, дрешки, одеяла и храни, докато получат социална помощ“. (ДФГ, 
персонал на СКЦ)

„В бюджета на нашия център имаме фонд за приемна грижа; по искане на ОЗД ние можем 
да предоставяме подкрепа от този фонд за децата настанени в приемни семейства от 
родилното отделение докато получат първата си заплата“. (ДФГ, персонал на СКЦ)

Тези направления за настаняване в приемна грижа на първа инстанция са били направени 
от местния ОЗД към областния екип по приемна грижа от ИСДП в КСУДС. От януари 2016 г. 
е била направена промяна в предоставянето на приемна грижа чрез създаване на общински 
екипи, финансирани от републиканския бюджет с помощта на средства от ЕС. ИСДП посред-
ством КСУДС към община Шумен продължава да подкрепя приемната грижа само в онези об-
щини, където още няма създадени такива екипи. Ключови информатори от ИСДП, СКЦ и други 
НПО, действащи извън Шумен съобщават, че това е довело в промени в условията, които се 
предлагат на приемните родители. Заедно с приемните родители тези заинтересовани страни 
изразиха загриженост, че новите екипи по приемна грижа още не са обучени и нямат опита да 
изпълняват ролите си:

„Преди провеждахме обучение за приемните семейства в Комплекса за социални услуги. 
Откакто приемната грижа е прехвърлена към общината не са организирани обучения. 
Сега общите срещи за приемните семейства в общината се провеждат чисто формал-
но. Не съм доволен от отношението на социалните работници. Приемните семейства 
вече са без супервизия“. (ИКИ, приемен родител, Шумен)

„Имам някои притеснения за бъдещето на приемната грижа след прехвърлянето й към 
общините... преди ние оказвахме денонощно съдействие, имаше групи за подпомагане на 
приемната грижа и обучение“. (ИКИ, НПО, Шумен)

Както е отбелязано по-горе, предоставянето на приемна грижа, особено за новородени и бебе-
та, е било ключово изискване към услугите, за да се подкрепи закриването на ДМСГД - Шумен. 
Развитието на приемна грижа за бебета е било изпитано от ИСДП в партньорство с УНИЦЕФ 
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като част от закриването на ДМСГД – Шумен. Първите бебета са били настанени в приемна 
грижа през пролетта на 2011 г. Тази практика е била развита допълнително в рамките на прави-
телствения План за действие за изпълнение на Визията за деинституционализация на децата 
в България. Националната мрежа за децата съобщава21, че Планът за действие и по-конкретно 
проектите „Посока семейство“ и „Приеми ме“, е създал активираща среда за отделите „Закрила 
на детето“ да настаняват децата направо в приемна грижа, без да се изисква първоначално 
настаняване в резидентна институция. В резултат на това и успоредно с приемната грижа за 
новородени, разработена във връзка със закриването на ДМСГД - Шумен, Мрежата оценява 
Плана за действие и проекта като „отключили“ процесите, които позволяват на ОЗД да дейст-
ват „по-смело“ при настаняване на децата направо в приемна грижа в общини като Широка 
Лъка, Кюстендил, Разград, Силистра, Ветрен, Златица и други. Ключови информатори при-
знават приемната грижа за новородени в Шумен като ценна нова практика в областта, която, 
чрез включване на натрупаните от други проекти и области знания, на свой ред е помогнала 
за преодоляването на съпротивата срещу настаняването на бебета в приемни семейства не-
посредствено след родилното отделение. С допълнителното въвеждане на познания от други 
области и проекти, тя е получила възможността и потенциала да бъде развита в основан на 
факти модел за практиката от национално значение.

По-нататъшното развитие на приемната грижа и оказването на подкрепа на съществуващите 
приемни родители е допълнително разгледано в анализа по-долу.

5.4 Семейно-консултативни центрове (СКЦ)

СКЦ са били създадени през 2011 г. от УНИЦЕФ в партньорство с три общини и започват пъл-
ноценна работа през 2012 г. Със закриването на ДМСГД – Шумен е било предвидено СКЦ да 
бъдат част от мрежа от заместващи социални услуги в подкрепа на децата и семействата. 
След обсъжданията с местните власти в област Шумен по договор е била ангажирана една 
национална НПО (Фондация Здравни проблеми на малцинствата) за създаване на консорциум 
с цел изготвяне на местна карта за уязвимостта на общностите, допринесла за разработването 
на услугата. УНИЦЕФ България съобщава, че сред НПО, участвали в изготвянето на тази карта 
и в последващите обучения, са Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“, Българската 
асоциация по семейно планиране, сдружение „Дете и пространство“, сдружение „Шанс и под-
крепа“ – гр. Трявна. НПО ИСДП е провел оценка на капацитета на системата за закрила на 
детето в Шумен през 2011 г. и е осигурил надграждащо обучение и изграждане на капацитета 
на ОЗД.

„…въз основа на оценка на потребностите от обучение ИСДП осигури обучение за ОЗД, 
РДСП и други заинтересовани страни, участващи в закрилата на детето“. (Писмен до-
кумент, УНИЦЕФ България)

СКЦ са били предвидени като услуга за мобилна работа с местните общности, които да пре-
доставят подкрепа на семействата след определяне на личните и семейните нужди и нуждите 
на местните общности. 

21  В кореспонденция с автора
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„...мислим, че гледната точка на отдавна установена социална услуга не е подходяща 
за анализа на работата на СКЦ. Всъщност, когато разработвахме услугата ние се ко-
лебаехме и съзнателно направихме избора, че област Шумен се нуждае повече от услу-
га, опираща се на и движена от общностите. Въз основа на опита от развитието на 
други „класически“ социални услуги в страната ние решихме, че акцентирането върху 
управление на случаи и документация би направило СКЦ доста бюрократични“. (Писмен 
документ, УНИЦЕФ България) 

УНИЦЕФ България, в консултация с общините, е планирал да разработи гъвкава услуга, която 
да достигне до уязвимите деца, семейства и общности, които са били оценени в най-голям 
риск от липса на грижи, разделяне на семействата и настаняване на техните деца в специали-
зирани институции. Персоналът на СКЦ ги описва като база, от която социалните работници, 
сестрите и социалните сътрудници осъществяват програми с местните общности; те изграждат 
отношения на доверие и уважение, които им позволяват да посещават семействата, за да из-
готвят оценки, разработват планове за работа по случаи и да осигуряват пакети за подкрепа. 
Тези пакети включват материална подкрепа, помощ на семействата за достъп до гражданска 
регистрация (регистрация на адрес, вадене на документи за самоличност и т.н.), което на свой 
ред открива достъп до други публични услуги, като социални парични помощи, в т.ч. детски 
надбавки. Обхватът на услугите, предлагани от СКЦ, достига до пряко предоставяне на услу-
ги по семейно планиране (поставяне на ВМС) и достъп до медицински грижи за неосигурени 
бременни жени. Помещенията на СКЦ служат също и като център за деца, семейства и местни 
общности за участие в конкретни програми, като подготовка за училище, игри след училище и 
групи за игри на майки с малки деца. Социалните работници от СКЦ също съобщават, че про-
веждат работа по места в училищата и съветват младежите за превенция на детските бракове. 
Пакетът от предлаганите услуги се описва от ключовите информатори в УНИЦЕФ България 
като определен въз основана на изясняване на местните нужди и компетенциите на наличния 
персонал.

Както беше отбелязано по-горе, през следващата фаза на проекта по договор е била ангажи-
рана НПО - фондация Здравни проблеми на малцинствата22 за бързо изготвяне на карта на 
уязвимостта в областта и подпомагане на дизайна на услугата.

„Проучването включваше разговори с местните общности и неформалните авторите-
ти; не сме отчели всичките им искания, защото обикновено те са чисто материални. 
Обяснихме, че това са техните деца и е тяхно задължение да се грижат за децата си 
... като цяло успяхме да определим най-важните неща, така че да може да се извършва 
работа в местната общност“. (ИКИ, НПО)

СКЦ са предвидени да работят с всички маргинализирани лица, макар фондацията, изготвила 
картата да свидетелства, че до 95% от ползвателите на услугата от малцинствата в неравнос-
тойно положение са роми.

СКЦ са били изградени в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, „с което са били обхванати в 
мрежа всички 10 общини в областта“ (Анекс 3, стр. 2). Услугите на СКЦ са предназначени да 

22  http://www.emhpf.org/ 
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окажат подкрепа на уязвими деца и семейства за предотвратяване и реакция на кризи, които 
могат да доведат до отделяне на деца вследствие на лоши грижи.

Проектът „Семейство за всяко дете” е работил на основата на официален Меморандум за 
разбирателство със заинтересовани страни на национално ниво, в който са определени пара-
метрите за общо сътрудничество по закриването на ДМСГД – Шумен. СКЦ и други услуги от 
проекта работят на основата на областен Меморандум за разбирателство за сътрудничество 
на областно ниво с цел подобряване на благосъстоянието на децата (декември 2010 г.). В този 
Меморандум са описани ролите и отговорностите на УНИЦЕФ, на областната администрация, 
представлявана от областния управител и на 10-те общини, представлявани от кметовете, и 
той има за цел:

„..създаване и изпълнение на система за ефективни и ефикасни услуги за превенция и 
подкрепа на родители и деца с цел заместване на съществуващата система за грижи и 
закриване на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД)... (текст на МзР, 2010 г.)

Целите в следващия Меморандум от 2014 г. наблягат на леко променени приоритети:

„Разработване... на модел за работа и система от ефикасни услуги за подпомагане на 
малки деца и техните семейства, деца в конфликт със закона, деца в риск, уязвими се-
мейства и общности“. (Текст на Меморандум за разбирателства, 2014 г.)

Въз основа на първоначалната договореност и последващите Меморандуми за разбирател-
ство между УНИЦЕФ България, областния управител и общините от 2011 г. и 2014 г. са били 
осигурени помещения за трите СКЦ в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Персоналът е бил 
нает по договори с общините. Финансирането за реконструкция, ремонти и текущи разходи, в 
т.ч. заплатите на персонала, е било и продължава да бъде осигурявано от УНИЦЕФ България, 
по чиято оценка общите разходи за периода 2011-2016 г. са от порядъка на 1 млн. щ. долара, а 
годишните разходи за услугите през 2016 г. са около 48 000 щ. долара на център (изключвайки 
разходите на УНИЦЕФ и други косвени разходи по програмата). Планът за действие за из-
пълнение на Визията за деинституционализация показва, че финансирането за услугите като 
„семейно-консултативен център/комплекс за услуги“, които трябва да заменят съществуващи-
те ДМСГД, е трябвало бъде обезпечено от ЕС и правителството на България. В този случай 
УНИЦЕФ България е осигурил финансиране за създаването на услугите, а общинските власти, 
съгласувано с Областна администрация - Шумен, са управлявали услугите.

Персоналът на всеки център е между 8 и 13 души, в т.ч. социални работници, медицински сес-
три и социални сътрудници. Освен това допълнителни специалисти са изпълнявали конкретни 
услуги по договор. Например, лекар със специалност АГ, който е предоставял услуги по семей-
но планиране.

Длъжностната характеристика за социалните работници от СКЦ, предоставена от УНИЦЕФ, 
изисква от кандидатите висше образование по социална работа или социална педагогика. Във 
Велики Преслав, например, управителят на услугата и трима от социалните работници съ-
общават, че имат висше педагогическо образование и опит. Длъжностната характеристика за 
социален сътрудник изисква средно образование. Фондация Здравни проблеми на малцин-
ствата, която е съставила първоначалната карта на уязвимостта съобщава, че са предложили 
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като изискване да бъде включено владеене на втори език (ромски или турски), обаче това не 
фигурира в длъжностната характеристика. При все това, поне един социален сътрудник във 
всеки СКЦ е член на малцинствената етническа група, в която се работи. Първоначалният 
състав на персонала е бил подбран съвместно от общината и УНИЦЕФ България и е започнал 
работа през последното тримесечие на 2011 г. Той е преминал задълбочена програма по въ-
веждане в работата:

„Започнахме през октомври 2011 г. и в рамките на 2-3 месеца преминахме интензивно 
обучение от водещи експерти, организирано от УНИЦЕФ; активната работа започна 
през пролетта на 2012 г.“ (ДФГ, семейно-консултативен център)

„СКЦ беше открит през 2011 г., до февруари 2012 г. ни обучаваха, един човек напусна, 
иначе всички останаха“. (ДФГ, семейно-консултативен център)

УНИЦЕФ България съобщава, че всеки СКЦ има приета годишна програма за обучение:

„... и персоналът постоянно преминава обучение на работното място, макар планиране-
то на встъпително обучение за новопостъпващите винаги да е въпрос“. (Писмен доку-
мент, УНИЦЕФ България)

СКЦ не съобщават да са преминали структурирана програма за обучение за професионално 
развитие: 

„Обучение е едно нещо; програма е друго. Проведоха се две „кръгли маси“ с УНИЦЕФ [от-
носно превенция на детските браковете]... мислим, че получаваме обучение, но трима 
от нашия персонал са учители, те са работили с деца и са били в училища.“ (ДФГ, семей-
но-консултативен център) 

Персоналът на трите СКЦ съобщава, че работата им по отделните случаи е основно мобилна 
и включва домашни посещения на клиентите. Клиентите са били определени въз основа на 
първоначалното съставяне на „карта на уязвимостта“, проведено в партньорство от фондация 
Здравни проблеми на малцинствата.

„[Проведохме] бърза оценка на уязвимите общности в област Шумен ... направихме про-
учването в ромски общности ... свършихме и работата на терен, защото сме организа-
ция с огромен опит в общностна работа ... участвахме в разработването на обучител-
на програма как да се извършва работа на място, няма опит как социалната работа да 
се извършва на терен - тя е основно в офиса, мислим че при тези затворени общности 
може да има резултат само ако се влезе в общността“. (ИКИ, НПО)

Предоставят се допълнителни услуги, базирани в центъра, които включват образователни ус-
луги, училище за родители и услуги по семейно планиране:

„Работата ни е най-вече мобилна, на място. Екипът е постоянно из махалите“. (ДФГ, 
семейно-консултативен център)
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„Започнахме с много ентусиазъм, преминахме към мобилна работа. Сблъскахме се с мно-
го неща, за които не предполагахме, че съществуват - бедност, деца които не ходят на 
училище, деца с психични проблеми, без ваксини, без регистрация при общо-практикуващ 
лекар, с безработни родители“. (ДФГ, семейно-консултативен център)

„Ние сме хората, които работят на място [например] когато срещнем бременна жена и 
тя обяви намерението си да изостави детето си, ние работим заедно с ОЗД, за да наме-
рим приемно семейство; това не означава, че не работим с майката, за да се опитаме да 
я убедим да не изоставя бебето си“. (ДФГ, Семейно-консултативен център)

„Нашата мобилна работа не се опира само на статистиката, а на това, което виждаме 
в действителност. Идеята е да работим със семействата, а не да седим по бюрата“. 
(ДФГ, семейно-консултативен център)

Услугите по семейно планиране, които предлага СКЦ, включват консултации с медицинска сес-
тра от СКЦ и лекар специалист по АГ, който е нает по договор на база обслужвани клиенти, за 
да снабдява жени с противозачатъчни средства - ВМС.

УНИЦЕФ България посочва, че решението да се предложи тази услуга е било сложно:

„Беше истинска дилема как да осигурим предоставяне на услуги по семейно планиране и 
да не се окажем въвлечени в предоставяне на медицински услуги. В крайна сметка СКЦ 
нае лекар поради липса на услуги по семейно планиране в страната като цяло“. (Писмен 
документ, УНИЦЕФ България) 

СКЦ също управляват „фонд за спешни случаи“, който може да се използва за разходи, свър-
зани с пакетите за подкрепа, напр. когато се извършват разходи за медицински грижи или за 
набавяне на документи:

„Голямата част от парите отива за фонда за спешни случаи; другото голямо бюджетно 
перо е хонорарът на АГ специалиста за посещенията във връзка със семейно планиране 
в СКЦ - това е друг вид превенция“. (ИКИ, УНИЦЕФ България)

В хода на ДФГ с персонала на СКЦ той докладва за набора предоставяни услуги и заявява, че 
те са били разработени според нуждите на местните общности:

„Има гъвкавост за промяна и преструктуриране на програмите според динамичните 
промени в общността“. (ИКИ, семейно-консултативен център)

„Ние предлагаме програми, които са разработени въз основа на нуждите на децата и 
родителите, ателиета по изкуствата, „стая за игра на майката“, където обучаваме 
майките как да взаимодействат позитивно с децата“. (ДФГ, семейно-консултативен 
център)

„За разлика от другите социални услуги ние планирахме СКЦ да бъде гъвкав, без опре-
делен списък от услуги, а вместо това да провежда годишна оценка и ново планиране 
за следващата година и да организира различни пакети и програми за подкрепа“. (ИКИ, 
УНИЦЕФ, България)
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СКЦ са предлагали няколко образователни програми в своите помещения със значителен брой 
отчетени посещения в училища, беседи в училища и програми за предучилищна подготовка, 
както и уроци по рисуване след часовете, особено когато има бивши учители, наети като соци-
ални работници.

Колкото до управлението на данните, в СКЦ има таблица във формат Excel, в която се води 
запис за случаите и предоставените услуги и с цел отчитане. Тази таблица е била създадена 
през първото тримесечие на 2016 г. и от всеки СКЦ е било изискано да въведе данни със задна 
дата. По време на тази оценка не беше възможно да бъдат сравнени данните, събрани от СКЦ 
с отчетените резултати по проекта „Семейство за всяко дете“ (Анекс 2), тъй като достоверност-
та на данните не е била гарантирана. Персоналът на СКЦ отбелязва, че таблицата във формат 
Excel не им е от полза в ежедневната работа и е обременителна за попълване.

Системата за управление на данните обикновено не позволява случаите да бъдат отчитани по 
типология и затова взаимовръзката между общите отчетени резултати за „превенция“ и данни-
те на равнище услуги, е неясна.

По време на ДФГ трите СКЦ отчитат резултатите в устна форма, използвайки редица нестан-
дартни признаци, както е обобщено в Таблица 4.

Таблица 4 Описание на казусите от СКЦ по типология*

Шумен •	 110 случая на интензивна подкрепа
•	 390 случая на ползване с прекъсвания на редовна директна подкрепа
•	 167 случая на пряка превенция на поверяване (когато бременна жена е обявила 

намерението си да изостави бебето си, но след намеса на СКЦ е запазвала детето си);
•	 37 случая на реинтеграция на деца от приемна грижа
•	 323 жени снабдени с ВМС като контрацептивно средство
•	 309 жени без здравно осигуряване са получили помощ за проследяване на 

бременността им;
•	 37 са участвали през първата година в програма за предучилищна подготовка, 6 - 

през 2015 г. и 8 - през 2016 г.;
•	 80 процента от децата в общността са завършили средно образование;

Велики 
Преслав

•	 54 случая на интензивна подкрепа; и
•	 355 случая на комплексна работа

Нови пазар •	 230 отворени случая
•	 50 приключени случаи

* Това не включва ползвателите на услуги, които може да са получили еднократно или епизодично 
други услуги от центъра

Не е ясно дали персоналът докладва за едни и същи случаи при различните видове резулта-
ти и услуги. Така едно семейство може да е отчетено като ползващо „интензивна подкрепа“, 
„здравно осигуряване и медицинска помощ“ и „програма за предучилищна подготовка“, което 
води до „пряка превенция на поверяване“ и да е преброено по веднъж за всяко от тях. Персона-
лът на СКЦ не е съобщил за наличие на общоприето разбиране за управление на случаите или 
за работата по случай. Те не бяха в състояние да опишат стандартизирани системи и процеду-
ри на работа или указания за управление на случай. Те нямаха общо определение за работата 
по случай при различните услуги и заявиха, че не се чувстват уверени да приключват случаи:

„... направено е предложение за разделяне на случаите на медицински и социални, след 
това е взето друго решение да работим на база равнища на риск - висок, умерен и нисък. 
Продължихме да работим, но е много трудно да се каже кое е превенция на детски брако-
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ве и кое е превенция на отпадането от училище“. (ДФГ, семейно-консултативен център)

„Таблиците с данни са по населени места. Нямаме класификации в данните, имаме много 
сложни случаи, при които има много рискове“. (ДФГ, семейно-консултативен център)

„Таблицата ни позволява да отбелязваме само по веднъж, така че дори и да посетим 
някое семейство десет пъти, тя ни позволява да го отбележим само веднъж“. (ДФГ, се-
мейно-консултативен център)

В анализа по-долу допълнително е разгледана работата по случаи и управлението на данните.

СКЦ са работили пет години и са били изцяло финансирани от УНИЦЕФ България. Финанси-
рането е потвърдено от УНИЦЕФ за още една календарна година - до края на 2017 г. Какво ще 
стане след този период не е сигурно.

За да се превърнат в ефективна дейност, финансирана от държавата, СКЦ трябва да бъдат 
включени в ППЗСП (1998 г., изм. и доп. 2014 г.), с който се определят делегираните от държа-
вата дейности, със съпътстващ финансов стандарт, издаден от Министерство на финансите. 
Те следва също да отговарят на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги 
за деца (2003 г., изм. 2007 г.), независимо дали става дума за делегирана от държавата услуга, 
или не.

Предвид сегашното неуредено положение на СКЦ, които явно се управляват от общините, фи-
нансират се от УНИЦЕФ и работят извън законовия механизъм за делегираните от държавата 
органи, ОЗД съобщават при интервютата с ключови информатори, че не са в състояние да из-
дават официални направления към СКЦ, макар да заявяват, че неофициално работят заедно:

„СКЦ е добра услуга, но ние не можем да издадем официално направление за тяхната 
услуга, тъй като тя не е делегирана от държавата дейност и не можем официално да 
издаваме направления за тях или да получаваме обратна информация“. (ИКИ, ОЗД в обл. 
Шумен)

„ОЗД не насочва случаи към СКЦ, защото те не са уредени в законодателството, това 
не е дейност, финансирана от държавата и затова не можем да издадем законосъобраз-
но направление, тъй като услугите, за които можем да издаваме направление, са избро-
ени в закона. ОЗД може да насочва само към делегирани от държавата дейности, дър-
жавното направление се издава от директора на ДСП; насочване към общинска дейност 
може да стане само, ако тя е делегирана от държавата и кметът е дал разрешение“. 
(ИКИ, ОЗД в обл. Шумен)

УНИЦЕФ България съобщава, че:

„ОЗД имат законовото право [да издават направления] и те го правят. Тъй като капа-
цитетът им не е достатъчен и в някои от случаите работата на СКЦ е за първична 
превенция, когато за детето не може да бъде установен еднозначен риск, договорката 
е, че официални направления няма да се издават, обаче ОЗД ще бъдат информирани ре-
довно“. (Писмен документ, УНИЦЕФ България).

Това означава, че има належаща нужда от изясняване на ролите и отговорностите, мандатите 
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и целите, като важен въпрос за осигуряване на бъдещата институционална и финансова устой-
чивост на услугите, които са развити по проекта „Семейство за всяко дете“.

Преглед на 39 случая на Социално-консултативните центрове

За тази оценка бяха разгледани общо 39 случая – с помощта на стандартизиран шаблон за 
преглед (Анекс 9); бе приложена опростена техника за изготвяне на случайна извадка при 13 
избрани случая от всеки от трите СКЦ. Представителният характер на извадката се смята за 
валиден, тъй като източникът ѝ включва изцяло целевото население. Поради тази причина при 
прегледа са обхванати лица с характеристики, които са обичайни за представляващото инте-
рес население. Освен това е премахнато отклонението поради липса на отговор, тъй като това 
проучване се основава на преглед на документи, което допълнително затвърждава представи-
телния характер. Като се има предвид, че всеки СКЦ изглежда работи по около 100 случая във 
всеки един момент, извадката дава достатъчно данни за по-нататъшна проверка на установе-
ното от други източници на данни. 

СКЦ водят всяко семейство като „случай“ и в разгледаните 39 случая има общо 102 деца. Де-
цата са разпределени малко неравномерно сред семействата, като има по-голям дял деца при 
13-те случая в Шумен (42 деца или 41% от извадката) в сравнение с Нови пазар (28 деца или 
27% от извадката) или Велики Преслав (32 деца или 31% от извадката). 

Макар формулярът за оценка на риска, използван от социалните работници да е един и същ 
при трите СКЦ, има някои разлики в начина, по който те документират и отчитат работата си 
по случаите. СКЦ Нови пазар, например, използва отделни формуляри за дейностите на со-
циалния работник и медицинската сестра. Те са във формата на таблици и дават само обща 
информация, без подробности. В същото време Нови пазар записва само основна информа-
ция, използвайки стандартните полета за отмятане, в които има малко или изобщо няма текст, 
който да дава допълнителни подробности. Твърде често дати не се посочват и информацията 
се добавя по време на интервенцията по случая, което прави досиетата объркани и трудно 
разбираеми. СКЦ Велики Преслав обикновено не дава подробности в таблицата за оценка на 
риска или за посещенията, като например само отбелязва „вторично посещение“. СКЦ Шумен 
обикновено дава по-подробна информация.

Характеристики на разгледаните случаи

Източници на насочване към услугите

Почти всички случаи от Нови пазар и Велики Преслав могат да бъдат определени като „собст-
вени случаи на СКЦ“, което ще рече, че СКЦ е избрал семейството от списъците на семей-
ствата, оценени в началото на проекта при първоначалното съставяне на карта на общностите 
или чрез тяхната собствена мобилна работа. В Шумен, обаче, насочването към СКЦ идват от 
редица източници:

 ● 3 от местни кметове
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 ● 3 самозаявили се 

 ● 2 случая, насочени от член на общността

 ● 2 собствени случая на СКЦ

 ● 1 от специалист от ЦМДЗ, които провеждат домашни здравни посещения 

 ● 1 от ОЗД

 ● 1 от КСУДС

Това може да се дължи на факта, че досиетата на случаите в Шумен като цяло съдържат по-
подробна информация от другите два СКЦ или на факта, че услугата е по-добре обвързана с 
други услуги в общността, отколкото при СКЦ в Нови пазар и Велики Преслав.

Голямото мнозинство (79%) от разгледаните случаи са били отворени през 2012 г. и 2013 г., 
както е обобщено в Таблица 5.

Таблица 5 Година на откриване на всеки случай

Година на отваряне 
на случая

Всичко разгледани 
случаи

СКЦ 
Шумен

СКЦ Нови 
пазар

СКЦ Велики 
Преслав

2012 г. 16 6 5 5

2013 г. 15 4 4 7

2014 г. 5 2 3

2015 г. и 2016 г. 3 1 1 1

Източник: преглед на информацията на досиетата в СКЦ и изчисления на автора

Без пълен набор от данни от СКЦ не е възможно да се направят окончателни изводи, защо тол-
кова малък брой случаи са били открити през последните години от работата по проекта. Други 
данни от прегледа на досиетата по случаите и от интервютата и дискусиите във фокус-групите 
сочат, че без механизъм за приключване на случаите може да стане трудно да продължи пое-
мането на нови случаи, тъй като социалните работници са заети с „поддържане“ и наблюдение 
на развиващите се случаи и може да не им остане капацитет да поемат нови и по-интензивни 
случаи. Само един от 39 случая е регистриран ясно в досиетата като „приключен“. Дори и слу-
чаи, когато семейството се е преместило в друг район, не са отбелязани като приключени. Има 
случаи без нито едно посещение или никаква намеса през дълги периоди от време в т.ч. един 
отворен случай, когато семейството е отказало помощта на СКЦ и от центъра са се върнали 
към него една година по-късно.

Възможно е също услугите да са достигнали точка на насищане и твърде малък брой нови 
семейства да се нуждаят от помощ от вида, предлаган от СКЦ. Това трябва да бъде проучено 
допълнително във връзка с анализа на данните за закрила на детето от държавните органи в 
Шумен.



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ 55

Причини за насочването

В една трета от разгледаните случаи досиетата посочват като причина за насочването „риска 
от изоставяне“ или „съображения за закрила на детето“, които биха могли да доведат до от-
деляне на детето/децата от семейството от страна на ОЗД. Този вид случаи са разпределени 
почти равномерно сред трите СКЦ (пет в Шумен и по четири в Нови пазар и Велики Преслав) 
и описват твърде различни ситуации, например, на бременно 17-годишно момиче, което е за-
явило, че не иска детето си:

„Непълнолетна бременна жена, която семейството на партньора й не приема и иска 
аборт. Декларация за изоставяне. Нейната майка заявява, че ще й помага в отглежда-
нето на детето“ (информация след първото посещение, Семейство 4, СКЦ Нови пазар)

Други обявени потенциални случаи на поверяване,

„Майка посещава СКЦ и иска помощ. Няма документи за самоличност, не знае откога е 
бременна и е готова да остави детето в институция за определен срок.“ (причина за 
насочване, Семейство 4, СКЦ Шумен)

„Риск от изоставяне. Неосигурена бременна жена без адресна регистрация и предишно 
изоставяне“. (причина за насочване, Семейство 13, СКЦ Велики Преслав)

Като причини за насочване са посочени и съображения за закрила на детето:

„Риск от изоставяне на децата в резидентни услуги. Социална изолация. Майката няма 
документи за самоличност, не получава детски надбавки, няма достъп до медицинска 
помощ. Тъй като доходът не е стабилен има риск семейството да не може да ги изхра-
ни. Децата не са включени в образователната система, ходят да берат билки заедно с 
възрастните“. (причина за насочване, Семейство 9, СКЦ Нови пазар)

„ОЗД „Х“ искаше за отдели бъдещото новородено, тъй като майката и другите две деца 
бяха болни от краста“. (причина за насочване, Семейство 11, СКЦ Шумен)

Има също и случаи, при които се съчетават превенция, закрила на детето и реинтегра-
ция,

„Семейството е регистрирано при картографирането. Майката е бременна. Тя иска да 
изостави бебето. Иска другите две деца, които са настанени в приемна грижа, да бъдат 
реинтегрирани с помощта на СКЦ“. (причина за насочване, Семейство 1, СКЦ Велики 
Преслав)

В този случай от досието не става ясно защо само едно дете е настанено в приемна грижа, а 
братята и сестрите му са оставени в семейството. Жилището е описано като „не е собствено/
добри хигиенни условия“ след първото посещение за оценка, а когато семейството се премест-
ва те се влошават и в този момент най-малкото дете е настанено в приемна грижа: 

„По време на отваряне на случая по-големите две деца [момичета, родени през 2008 
г. и 2010 г.] са в приемна грижа, където са настанени от ОЗД поради „слаб родител-
ски капацитет“. Майката иска помощ за реинтеграцията им. Те са реинтегрирани 
през ноември 2012 г. Третото дете [момче, родено през 2013 г.] е настанено в при-
емна грижа от ОЗД през юли 2015 г. след като семейството се премества в къща, 
където условията за живот са много лоши. Семейството се връща на първия адрес, 
но ОЗД решава да продължи настаняването в приемна грижа на третото дете с още 
една година. Другите две деца започват да посещават детска градина, а след това и 
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училище“. (информация от досието, Семейство 1, СКЦ Велики Преслав)

От досиетата не винаги става ясно как се определя най-добрия интерес на всяко дете и как се 
вземат решения, които да бъдат в съответствие с най-добрия интерес на детето. В някои от 
тези случаи прекият риск от поверяване не е ясно документиран и поради това мерките, които 
може да са довели до превенция на поверяването, е трудно да бъдат установени.

Анализът на останалите две трети от разгледаните случаи показва, че една от основните при-
чини за отваряне на случай е наличието на неосигурени бременни жени, чиито бременности 
не се проследяват. Понякога тази причина се съпътства и от лоши условия на живот, липса на 
гражданска регистрация, а в други случаи може да се спомене и рискът от поверяване на дете, 
както в случаите, цитирани по-горе:

„Определено е като семейство в риск при картографирането: бременна жена/бремен-
ността не се проследява/проблеми поради постоянната смяна на населените места без 
промяна на адресната регистрация“. (причина за направление, Семейство 11, СКЦ Нови 
пазар)

„Непълнолетна бременна жена без документи за самоличност, живееща в семейство в 
риск, без доходи и в лоши условия за живот“. (причина за направление, Семейство 8, СКЦ 
Нови пазар)

Иначе основните причини, посочени в досиетата по случаите, са свързани с бедност, ниски 
доходи и лоши жилищни условия:

„Родителите нямат работа. Бащата не вижда с едното око и не е освидетелстван. Се-
мейството е без доходи. Риск от изоставяне и настаняване в приемна грижа“. (причина 
за направление, Семейство 3, СКЦ Нови пазар)

В досиетата по случаите понякога се правят непреки връзки между „причини“, като ниски дохо-
ди или честа смяна на адреса и предполагаеми „рискове“, като „риск от преждевременно отпа-
дане“ или „риск от бременност без наблюдение“, като логиката на връзката не винаги е ясна, 
а се внушава, че бедността или ниските доходи сами по себе си са рисков фактор, водещ до 
всички възможни резултати:

„Липсата на редовен доход може да доведе до много рискове, в т.ч. за здравето на де-
тето. Риск от бременност без проследяване, ако няма семейно планиране.“ (причина за 
насочване, Семейство 2, СКЦ Нови пазар)

„Ниските доходи на семейството на дават на родителите възможност да посрещат 
насъщните нужди на децата. Риск от неглижиране.“ Отбелязан е и рискът от прежде-
временно отпадане (причина за насочване, Семейство 6, СКЦ Велики Преслав)

Между трите СКЦ могат да бъдат установени разлики в причините за направленията. Всички 
направления от СКЦ Шумен са свързани с бременност и услуги по семейно планиране; повече 
от половината направления от СКЦ Нови пазар са свързани с бременност и услуги по семейно 
планиране, а за останалите се посочват ниските доходи, липсата на гражданска регистрация, 
рискът от поверяване, увреждания; в причините за направления от СКЦ Велики Преслав бре-
менността като цяло се посочва по-рядко от другите два СКЦ, а вместо нея е „рискът от преж-
девременно отпадане“ от училище в няколко случая - причина, която не фигурира в наборите 
от случаи на другите два СКЦ. Като цяло в причините за направления в случаите на Нови 
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пазар и Велики Преслав е по-вероятно да се упоменава първоначалното картографиране на 
уязвимите общности, извършено в началото на проекта, докато в случаите от Шумен такова 
упоменаване няма. Уязвимите домакинства в общностите са определени при първоначалното 
картографиране и това е отразено в досието. Впоследствие социален работник от СКЦ е на-
правил пълна оценка на семейството при пристъпване към работата в общността. 

Интервенции на СКЦ и предоставени услуги

Основните мерки и услуги, предоставени от СКЦ, са изложени във формат на досие на случая 
в раздела, съдържащ плана за случая, както е показано в Каре 2.

Тези варианти всъщност очертават възможния обхват на предлаганите услуги и донякъде отра-
зяват насочеността към бебетата и малките деца в съответствие с целта на проекта за създа-
ване на услуги, които да са алтернатива на настаняването в ДМСГД. Типологията на услугите 
безспорно набляга на грижата за майчиното здраве, семейното планиране и грижите, свързани 
със здравето на новородените и в ранното детство, отново може би отразявайки целта за за-
местване на „медико-социалните“ грижи в ДМСГД. 

Прегледът на 39-те случая, обобщен в Таблица 6 показа, че най-често срещаният план е та-
къв за „индивидуална подкрепа“ - при всички случаи без един, следван от посредничество или 
придружаване при достъпа до здравни услуги и предоставяне на материална помощ. В 16 от 
случаите планът е отбелязан като „услуги за превенция на поверяването на новородени или 
бебета“, но 11 от тях са в Шумен и по подобен начин „подобряване на здравната грамотност в 
общностите в риск“ е отбелязано като план за 15 случая, но 12 от тях са в Шумен. Груповата 
работа и посредничедството за подобряване на социалните ресурси са планирани по-често от 
СКЦ Велики Преслав, отколкото от другите два СКЦ. Подготовката за функцията на родител за 
бъдещи родители се среща най-рядко като част от плана във всички от разгледаните случаи. 

Таблица 6 Планирана интервенция от всеки СКЦ във основа на плановете, отбелязани в досие-
тата на случаите

Планирана интервенция Общо Шумен Нови 
пазар

Велики 
Преслав

Индивидуална подкрепа 38 12 13 13
Достъп до здравни услуги -  
посредничество и придружаване 28 12 5 11

Материална подкрепа 22 6 8 9
Превенция на поверяването 16 11 3 2
Подобряване на здравната грамотност 15 12 0 3
Семейно планиране 12 5 2 5
Посредничество за подобряване
 на социалните ресурси на семействата 12 1 3 8

Консултации и подкрепа за новородени  
деца и млади майки 9 3 2 4

Групова работа 9 2 0 7
Училище за родители - ранно детско развитие 3 1 1 1
Обучение за бъдещи родители 3 2 1 0
Услуги по подготовка на подрастващите и младите 
хора за семеен живот 1 0 1 0
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Източник: изчисления на автора въз основа на информация от 39 досиета на случаи от СКЦ в Шумен, Нови пазар и 
Велики Преслав, 2016 г.

Най-често срещаното съчетание от интервенции е социални услуги и семейно планиране или 
достъп до здравни услуги, но с някои различия между трите СКЦ, както е обобщено в Таблица 
7:

Таблица 7 Съчетания на услугите, планирани за всеки разгледан случай

Общо Шумен Нови 
пазар

Велики 
Преслав

Социални услуги и достъп до здравни 
услуги 15 6 3 6

Социални услуги, семейно планиране и 
достъп до здравни услуги 9 4 1 4

Само социални услуги и подкрепа 8 1 5 2
Социални услуги, училище  
за родители за ранно детско развитие  
и достъп до здравни услуги

3 1 1 1

Социални услуги и училище за родители  
за ранно детско развитие 2 0 2 0

Само социални услуги и семейно планиране 1 0 1 0
Всички видове услуги 1 1 0 0

Източник: изчисления на автора въз основа на информация от 39 досиета на случаи от СКЦ в Шумен, Нови пазар и 
Велики Преслав, 2016 г.

От досиетата на казусите не винаги става ясно дали „достъп до здравни услуги“ означава при-
дружаване и медиация за официалните здравни услуги или пряко предоставяне например на 

Каре 2. Варианти за план за подкрепа на семейство, използвани в услугите от СКЦ
I. Социални услуги и подкрепа за детето и семейството в риск

1. Консултации и индивидуална подкрепа на семейството
2. Услуги по превенция на поверяването на деца или настаняването им в специализирани 
институции
3. Консултации и подкрепа за новородени деца и млади майки
4. Ателие за групова работа с рискови и уязвими семейства с малки деца
5. Посредничество за подобряване на социалните ресурси на семейството
6. Включване във фонда за подпомагане на семейства в криза

II. Услуги за подкрепа на ранното детско развитие и родителските грижи
1. Училища за родители за подкрепа на ранното детско развитие
2. Подготовка за функцията на родител за бъдещи родители
3. Услуги по подготовка на подрастващите и младите хора за семеен живот

III. Услуги по семейно планиране
1. Избягване на нежелана бременност и АГ услуги

IV. Достъп до здравни услуги
1. Посредничество и придружаване
2. Подобряване на здравната грамотност в общностите в риск

(От досие, предоставено от СКЦ Шумен)
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АГ услуги от самите СКЦ. От интервютата с персонала се изяснява, че в повечето случаи тези 
услуги по „поставяне на ВМС [вътрематочна спирала]“ са извършвани от лекар, ангажиран по 
договор от СКЦ и поради това услугата на СКЦ не може да се класифицира като посредничест-
во или придружаване, а по-скоро като пряко предоставяне на услуги:

„Предоставяме семейно планиране, чрез което се намалява раждаемостта - на 323 жени 
са поставени ВМС, иначе ще продължат да раждат през година деца, които ще изоста-
вят - така сме спасили над 1 000 деца“. (ДФГ, семейно-консултативен център)

Таблица 8 обобщава извадка от мерките, изпълнени от СКЦ и документирани в досиетата на 
случаите, сравнява ги с проблемите и предизвикателствата, описани при всеки случай и дава 
бележки по документираните резултати, пропуските в предоставянето на услуги и ключовите 
аспекти на всеки вид случай.

От досиетата на случаите е трудно да се разбере кои части от интервенциите могат да бъдат 
свързани със СКЦ и кои части - с други ключови действащи лица, особено КСУДС и ОЗД, а също 
и общината. От прегледа на документацията СКЦ изглежда подчертано насочен към въпросите 
по семейно планиране и майчино здраве, като по-малко внимание се отделя на осигуряване на 
достъп от клиентите до услуги по социална защита, заетост и жилищно настаняване. УНИЦЕФ 
предлага да бъде разгледано и друго обяснение - а именно, че това може да е свързано с на-
чина на поддържане на документацията в рамките на услугата:

„Документацията за услугите, свързани със здравето, е по-добре развита и поддържана 
поради изискванията и комуникацията със здравната система. Така че наблюденията 
върху вида услуги може да отразяват видове документирани услуги, които не се предос-
тавят.“ (Писмен документ, УНИЦЕФ България)

Подкрепата на семейства във връзка с гражданската регистрация е ключов аспект от съдей-
ствието за осигуряване на достъпа до здравни услуги, образование и други местни услуги и ин-
тервенциите по случаите изглежда са в подкрепа на тези задачи на обществената администра-
ция, но не при всички случаи. Може да се отбележи тясното взаимодействие с КСУДС и ОЗД 
при някои случаи, а при други това взаимодействие не е документирано или такова не е имало.

В много от случаите, макар че в плана може да е посочено „семейно планиране“ и в случая 
може да е документирано, че семейното планиране е обсъдено с майката в домакинството, не 
винаги става ясно дали планът е изпълнен. Като обща бележка, документацията по случаите 
описва положението в семейството почти единствено по отношение на майката на децата в 
домакинството, а не по отношение на децата. Документацията по случаите не отразява, че се 
прилагат методи на социална работа. Пример за метод са генограмите, които описват сложни 
семейства, оценки на нуждите на децата въз основа на теорията на социалната работа, свър-
зани с осмислянето на нуждите на децата и способността на семействата да отговорят на тях.
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Таблица 8 Описание на подбрани интервенции за подкрепа на семейства и резултатите от тях, 
предоставени от СКЦ и документирани в досиетата на случаите.

Положение при първоначалната 
оценка

Установени въпроси и 
предизвикателства от 
ключово значение

Документирани мерки за намеса от СКЦ Бележки

Семейство 1 Майката е на 32 г., родила 5 деца 
– съответно през 2001, 2002, 2006, 
2009 и 2012 г. Била е бременна с 
петото си дете, когато е насочена 
към СКЦ през юли 2012 г. При 
първоначалната оценка доходът на 
семейството е само от помощи за 
отглеждане на деца и нередовни/
неформални доходи. Третото дете 
е било осиновено от роднина, а 
деца 1, 2 и 4 са били настанени в 
спешна приемна грижа от ОЗД през 
август 2012 г., без за това да знае 
СКЦ, който към този момент вече 
работи със семейството. Оценката 
на жилището показва липса на 
вода, електричество и че имотът не 
е собствен. Семейството обитава 
една стая с лоши хигиенни и битови 
условия. Кандидатствали са преди 
това за общинско жилище. Бащата 
има зависимост към алкохола и лошо 
се грижи за децата. В домакинството 
живеят и други роднини.

Нисък доход, бременност, 
която не се проследява и 
неподготвеност за новото 
бебе, три деца в приемна 
грижа, съобщения за 
злоупотреба с алкохол и 
липса на грижи за децата 
от бащата

През периода от ноември 2012 . до юли 
2013 г. СКЦ е провел общо 10 посещения 
и случаят не е приключен, но не се вижда 
след последното посещение в досието да 
е въвеждана информация. Майката е била 
придружена на три пъти до гинеколог – 
веднъж за проследяване на бременността, 
веднъж за преглед дали може да й бъде 
поставена ВМС и веднъж за поставяне на 
ВМС. Семейството е посетило СКЦ два 
пъти – веднъж, за да съобщи за раждането 
на петото дете и че е получено общинско 
жилище и веднъж, за да кандидатства за 
материално подпомагане. Предоставено е 
материално подпомагане: мляко и пелени. 
Семейството получава общинско жилище 
след раждането на петото дете и другите 
три деца са върнати от приемна грижа 
обратно в семейството си. При последните 
посещения на място само се документира, 
че бебето и майката са добре. Няма 
подробна информация за останалите деца в 
семейството.

СКЦ се е насочил 
само към здравето 
на майката и 
нуждите на 
новороденото. 
Не са предприети 
мерки във връзка 
със здравето, 
психичното здраве 
и заетостта на 
бащата; ОЗД 
работи по закрила 
на децата, а 
общината – 
по жилищно 
настаняване. Не 
е документирана 
работа с други 
роднини, приемни 
родители или други 
възможни видове 
подпомагане.

Семейство 3 Майката е на 34 г., родила 2 
деца - едното през 2010 и друго 
по-малко, родено през май 2013 
г., непосредствено след като 
семейството е било насочено към 
СКЦ през април 2013 г. Майката е 
незряща и живее със своята майка. 
Бащата на децата живее отделно в 
друг град и има периодични контакти 
с децата и тяхната майка и баба. 
При първата оценка доходът на 
семейството е само от социални 
помощи и помощи за отглеждане 
на деца, жилището е оценено като 
„добро и с формална собственост“, 
а причината за направлението е 
бременността на майката, която не 
се наблюдава. По-голямото дете 
също има леко увреждане, за което 
е необходима медицинска намеса, 
която семейството не може да 
си позволи. Майката и бабата са 
обявили, че биха желали да дадат 
новороденото в ДМСГД Шумен, тъй 
като не могат да се грижат за детето. 
СКЦ провежда среща с ОЗД за 
действия в сътрудничество по този 
случай.

Категоризацията на 
увреждането на майката 
и на детето не са ясни, 
бременност, която не се 
проследява (със само 
един преглед в 8я месец), 
по-голямото дете има 
нужда от операция на 
окото, обявено намерение 
новороденото да бъде 
настанено в ДМСГД в 
Шумен за две години.

15 посещения на място в семейството. В 
един момент през август 2015 г. майката 
се е преместила в дома на партньора си, 
оставяйки децата при баба им. Майката 
е придружена до гинеколог 5 пъти преди 
раждането и след него. Първото дете е 
водено 6 пъти при медицински специалисти 
относно очната операция, от която се нуждае, 
но тя е отлагана на няколко пъти. В един 
момент в досието на случая е отбелязано, 
че е предписано медицинско лечение от 
психиатър. Предоставени са пелени и 
мляко. По време на последното посещение 
в семейството от август 2016 г. е съобщено, 
че момчето е в болница с бабата и има 
инфекция на крака. В досието на случая са 
документирани разговори на социалните 
работници с майката и нейния партньор, 
че е важно да не оставят децата на бабата. 
Майката се връща при децата си. Случаят 
изглежда още отворен, но не е ясно какъв е 
планът. По-малкото дете, родено през 2013 г., 
не се споменава в досието, нито причините 
за направлението към психиатър.

СКЦ се е насочил 
към здравето на 
майката и не е ясно 
какви са причините 
да „не може да се 
грижи за бебето“. 
Не е ясно дали 
по въпроса за 
операцията на 
окото все още се 
прави нещо или 
дали е оформена 
категоризацията на 
увреждането.

Семейство 5 Майката е на 38 г., родила 5 деца – 
(съответно през 2000, 2003, близнаци 
през 2005 и 2007 г.), когато случаят 
е насочен за първи път към СКЦ 
през май 2012 г. Шестото дете е 
родено през септември 2012 г., 
а седмото – през февруари 2014 
г. Според оценката семейството 
е с ниски доходи от помощи за 
отглеждане на деца и нередовни/
неформални доходи на съпруга 
и връщането на метали и хартия 
за вторични суровини от майката. 
Жилището е оценено като лошо, 
без вода, електричество и домът 
не е собствен. Причината за 
направлението е бременността, 
която не се наблюдава и риска от 
поверяване на новороденото.

Нисък доход, лошо 
жилище, бременност, 
която не се наблюдава, 
петото дете не посещава 
детска градина поради 
ниски доходи. Следващи 
въпроси: След раждането 
на дете 6 дете 1 спира 
да ходи на училище, за 
да помага в домашната 
работа. През 2016 г., 
когато дете 1 навършва 
16 бащата заявява пред 
ОЗД, че тя няма да 
посещава училище, а 
ще се омъжи. Деца 6 и 
7 са настанени от ОЗД 
в приемна грижа през 
април 2014 г.

Многобройни заседания на СКЦ, ОЗД и 
КСУДС за обсъждане на положението. 
Първите заседания са относно решението 
на ОЗД да отдели по-малките деца от 
семейството. Представителите на тези три 
организации обсъждат случая постоянно и 
дори се стига до решение медицинска сестра 
да посещава жилището на домакинството 2 
пъти дневно. Има 23 записани посещения/
заседания за периода 13.12.2013 – 
25.03.2013 г. без подробна информация за 
посещенията, а само за хората посетили 
домакинството. Мляко, пелени и хигиенни 
материали за новородените ежедневно 
от СКЦ; социален работник, психолог 
и преподаватели се срещат редовно с 
членове на семейството и представители 
на други организации; СКЦ и КСУДС се 
опитват да подобрят жилищните условия и 
да задържат децата в семейството. След 
шестото раждане на майката е предложено 
да остане в Звено „Майка и бебе“ (ЗМБ), но 
тя отказва.С майката е обсъдено поставяне 
на ВМС. При последното посещение през 
юли 2016 г. семейството е подпомогнато 
с лекарства, тъй като две от децата имат 
паразити, майката пак е бременна, дете 6 не 
ходи на детска градина, има проблеми с дете 
1, а дете 7 още е в приемна грижа.

Случаят остава 
отворен и планът 
не е ясен. 
Провежда се 
съвместна работа 
с други услуги, 
но без резултат 
до момента. Не 
е ясно защо ОЗД 
има притеснения 
за едно от децата 
и го е настанило в 
приемна грижа, но 
не и за останалите 
деца.

Източник: Досиета на случаите в СКЦ, 2016 г.
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Случаите, обобщени в Таблица 8, може да не са типични - те са подбрани, защото при тях е 
предоставена достатъчно информация в досиетата, за да се илюстрира как СКЦ документира 
работата си и различните предизвикателства, с които работещите в СКЦ се сблъскват, както и 
предоставяните ресурси. Всички случаи потвърждават голямото място на семейното планира-
не и майчиното здраве в работата на СКЦ.

В хода на посещенията в общностите, в които работят СКЦ, стана възможно да се получи ня-
каква представа за бенефициентите на услугите при работата на СКЦ:

„Персоналът на СКЦ ми помогна да се справя с ОЗД. СКЦ ми помогна с медицинските 
прегледи по време на третата ми бременност, както и със съвети как да се грижа за 
детето, как да спра малтретирането от моя партньор и също с материална помощ за 
новороденото“. (Майка на три деца, преживяла домашно насилие и настаняване в спеш-
на приемна грижа и последващо връщане на две деца от ОЗД).

В този случай интервюиращият отбелязва впечатлението, създавано от майката, че помощта 
от СКЦ да се „справи“ с ОЗД е представена от майката все едно СКЦ е на нейна страна, а ОЗД 
е враждебен/играе ролята на „лош“. Това поражда въпроса за ролята на СКЦ в работата по за-
крила на детето и по запазване на фокуса върху най-добрия интерес на детето, както и за меж-
дуведомственото сътрудничество и ролята на СКЦ като водещи или координатори на случаите. 
Това показва, че за координацията между СКЦ и ОЗД може да е нужна допълнителна подкрепа, 
за да се осигури изпълнение на визията за ефективна мрежа от услуги. 

Други наблюдения на взаимодействието между персонала на СКЦ и домакинствата-бенефи-
циенти потвърждават, че персоналът се ползва с признание в общностите, в които работи и 
изглежда има доверието на техните членове. Възникват въпроси обаче за степента, в която на 
тях се гледа най-вече като на снабдители най-вече с материални помощи и безплатни предро-
дилни здравни услуги:

Наблюдавайки взаимодействието между социалните работници и „г-жа F“ бих казала, 
че тя е редовен клиент на СКЦ. Тя поиска от социалните работници помощ за сина си, 
който отказва да посещава училище, помощ за неговата карта за пътуване (за да ходи 
на училище в Шумен), получи дрехи и обясни от какво друго има нужда. Когато я попи-
тах защо не иска да се разведе тя ми каза, че иска, но няма пари и че трябва да отиде 
до Каблешково/Бургас за да се разведе. Социалните работници й казаха, че могат да й 
помогнат да се разведе, когато вземе окончателно решение. (Бележки на оценител за 
посещенията на СКЦ в общността, 2016 г.)

Макар да се намирахме в квартал „Х“ видях, че персоналът на СКЦ е разпознат в общ-
ността. Едно девойче дойде да говори със социалните работници и каза, че й трябват 
дрешки за двете й деца, както и медицински преглед, защото е бременна. Това е тре-
тата й бременност. (Бележки на оценител за посещенията на СКЦ в общността, 2016 г.)

Когато отидохме в квартал „Y“ ... много хора познаваха социалните работници. Срещ-
нахме една възрастна жена, която започна да говори за проблемите си. Тя каза, че не 
им стигат парите за храна, а всеки момент синът й очаква трето дете. (Бележки на 
оценител за посещенията на СКЦ в общността, 2016 г.)

Прегледът на 39 случая дава важни подробности за работата на СКЦ и помага да се покаже как 
СКЦ може би „предотвратява“ поверяването в родилното отделение чрез установяването на 
бременните жени, които може да са в риск да не успеят да се грижат за бебетата си след раж-
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дането им. Никой от прегледаните случаи не е насочен от родилното отделение, но това явно 
е защото случаите, които иначе биха били насочени от родилното отделение, са установени 
на по-ранен етап на бременността. Предвид насочеността на проекта към превенция на разде-
лянето на деца от семействата им, от прегледа на случаите не става ясно доколко акцентът в 
СКЦ върху семейното планиране е ефективен начин за интервенция. 

УНИЦЕФ България отбелязва наличието на доказателства в цял свят, че семейното планиране 
помага за намаляване на бедността и разширяване на правата на жените. Представянето на 
тези данни и на данни от България в ситуационния анализ за съдържанието на проекта би поз-
волило по-ясно да бъдат откроени връзките между ситуацията и интервенциите.

В някои от разгледаните случаи от документацията следва, че дори и когато жени са искали да 
им бъде поставена ВМС, това или не е станало, или е имало усложнения, а в някои случаи има 
и последващи бременности. Изглежда, че методологията на семейното планиране включва 
поставяне на ВМС; обсъждането на другите налични методи за предпазване от забременяване 
може да спомогне за преодоляване на тези трудности. 

Прегледът на досиетата на случаите показа подробности за това как услугите се предоставят. 
Как действа СКЦ при подкрепата на семействата, според разказаното от информаторите, е 
подробно описано в други раздели от настоящия доклад.

5.5 Център за майчино и детско здраве (ЦМДЗ)
Тази услуга функционира под ръководството на здравно заведение към МЗ от 2013 г. (четири 
години) и е била финансирана изцяло от УНИЦЕФ. Финансирането е потвърдено до края на 
2017 г. и продължаването му след тази дата, както съобщава персоналът на ЦМДЗ, не е опре-
делено. 

12-те медицински сестри и акушерки предоставят услуги за посещение по домовете за всички 
бременни жени, деца на възраст от 0 до 3 г. и техните семейства в обл. Шумен. Услугата има за 
цел подобряване на майчиното и детското здраве, превенция на рискове и подкрепа на ранното 
детско развитие и се предоставя съгласно методология, одобрена от Министерството на здра-
веопазването. Центърът е изграден като част от структурата на Медицинския център, който е 
част от областната система за здравеопазване и е разположен в офис в центъра на Шумен, 
предоставен от Регионалната здравна инспекция.

На персонала е предоставено обучение по договор с Медицински университет - Варна.

Предвид несигурното положение с финансирането има неясноти около задържането на персо-
нала:

„Някои медицински сестри напуснаха, други тепърва ще напускат, защото нямат сигур-
ност за бъдещето си и много инвестиции ще бъдат прахосани“ (персонал на ЦМДЗ)

Специалистите по домашни посещения – патронажни медицински сестри и акушерки - съобща-
ват, че те са най-необходими в отдалечените райони, които не са добре обхванати от системата 
за здравни грижи и за здравно неосигурените лица. Те имат два автомобила, с които извършват 
посещения по домовете, за да посрещнат това търсене. 
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Ако медицинската сестра установи социални проблеми в семейството, тя препраща към СКЦ, 
Комплекса за социални услуги и други органи:

„Макар да работим със СКЦ, когато случаят има сериозен социален аспект, за това се 
изискват много посещения и последваща работа от нас“. (персонал на ЦМДЗ)

Те също съобщават, че проактивно издирват бременни жени, които не са здравно осигурени 
и след това ги придружават до лекар, така че бременността им да може да бъде проследена: 

„Има [държавна] наредба, че ако бременна жена не е осигурена тя има право на едно без-
платно посещение при лекар; но едно посещение е крайно недостатъчно, така че УНИ-
ЦЕФ осигурява финансиране за второ посещение, а ако бъде установен някакъв проблем, 
те ще финансират и трето посещение“. (персонал на ЦМДЗ)

Патронажните медицински сестри популяризират насоките на Световната здравна организа-
ция (СЗО) за изключителното кърмене за малките деца23. Те съобщават, че се сблъскват с 
трудности, тъй като общо-практикуващите лекари (ОПЛ) и педиатрите дават противоречащи си 
съвети. Даден е пример с лекар, който препоръчва родителите да дават сокове на бебетата от 
двумесечна възраст и се обявява за ранно захранване с немлечна храна; те също съобщават 
за ограниченията на държавната политика и насоки за храненето на новородените и децата, 
макар и МЗ да заяви в хода на ИКИ, проведено за тази оценка, че „кърменето е включено в 
националните стандарти за педиатрите“.

„Педиатрите решават сами; много от пенсионираните лекари [които работят в селски 
райони поради липсата на здравни услуги] дават същите препоръки, каквито са давали 
и преди 50 години. Повечето следват препоръките на СЗО, но има и други, които препо-
ръчват остарели практики; ябълкови или портокалови сокове, приготвени от майката, 
но имаше и случай с майка, дала на бебето сок „Cappy“ [от кутия]“ (ЦМДЗ) 

Обаче медицинските сестри, които изпълняват домашни посещения, също съобщават, че са 
повлияли донякъде на практиката на ОПЛ по места.

„Доколкото знаем, нашата работа не е повлияла на разработването на правилници, по-
литики, наредби - единственото, на което работата ни е повлияла, е мнението на ОПЛ 
[за практиките при храненето на бебета]“ (персонал на ЦМДЗ)

Патронажните медицински сестри съобщават, че работят интензивно със семейства, в които 
има дете с увреждане:

„Също така работим интензивно със семейства, в които има дете с увреждане, като им 
помагаме да получат медицински грижи“. (ДФГ, персонал на ЦМДЗ)

ЦМДЗ поддържа електронна база данни, която според специалистите по амбулантни жен-
ски консултации е специално разработена за нуждите на мониторинга от УНИЦЕФ България. 
Патронажните сестри не знаят дали тя може да бъде сравнена с таблицата във формат Excel 

23  За повече информация вж. http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/en/
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на СКЦ или е изготвена, за да бъде съвместима с други системи за събиране на администра-
тивни данни. УНИЦЕФ България потвърждава, че системата за административни данни е ин-
струмент за управление за УНИЦЕФ и не е предвиден за ползване заедно със системата на 
СКЦ или други системи за административни данни.

СКЦ и ЦМДЗ се разглеждат нееднозначно от органите за местно самоуправление, заинтере-
сованите НПО и от персонала на двете услуги като играещи, както взаимно допълваща, така и 
дублираща роля. Един СКЦ съобщава, че двете услуги работят заедно по поне 90 процента от 
случаите. В един район медицинската сестра съобщи, че е работи на пълен работен ден в СКЦ 
и на непълен такъв като патронажна медицинска сестра към ЦМДЗ. Както беше отбелязано по-
горе (Фигура 3) СКЦ съобщават, че помагат на жените без здравно осигуряване бременността 
им да бъде проследявана, което също е функция на специалистите по домашни здравни посе-
щения към ЦМДЗ. 

 „Ние предлагаме три пакета услуги, третият е нашият „пакет екстра“ - ние не рабо-
тим сами по него, това са случаи, в които установяваме не само медицинския проблем, 
защото основният проблем може да е социален - и ние работим със СКЦ, с КСУДС и ако 
установим, че дете е в риск, специалистът уведомява за случая социалния работник и 
се свързва с различните органи.“ (ДФГ, персонал на ЦМДЗ)

Тъй като ЦМДЗ работи като мобилна услуга и има интензивен обхват, те са в положение да 
определят семействата, които трябва да бъдат насочени към СКЦ/ОЗД за подкрепа в мрежата. 
Те са замислени също и с роля за подкрепа на семейството. 

„Много усилия на УНИЦЕФ и на страната отидоха за закриване на детските домове; 
стана ясно, че това може да успее само ако бъдат налице по-широки мрежи за подкрепа 
и системи за ранно установяване на риска; гледахме на това като на начин да отидем 
по-далеч от деинституционализацията и да засилим подкрепата на семействата през 
най-важните ранни години; въвеждането на системата е важно за укрепване на преван-
тивната роля на здравната система; целите на услугата включват развитие на дете-
то, закрилата му от насилие и малтретиране, избягване на трудности в развитието и 
оказване на подкрепа за семейства“. (ИКИ, УНИЦЕФ България) 

Те се разглеждат като част от планираната мрежа от услуги в област Шумен, макар един СКЦ 
да отбелязва, че: 

„Резултатът от липсата на официална връзка между СКЦ и ОЗД е отсъствието на при-
емственост при по-нататъшната работа по случаите; понякога случайно разбираме, 
че работим по един и същи случай, опитваме се да организираме неофициални работни 
срещи, даваме информация на ЦМДЗ за младите майки и как да се работи с конкретна 
майка и нейното дете, но не получаваме обратна информация.“ (ИКИ, ОЗД - обл. Шумен)

Един преглед на механизмите за координация с цел осигуряване на ефикасността на илюстри-
рания мрежов подход може да помогне за подобряване на работните отношения и да повлияе 
на впечатленията за дублиране. 
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5.6 Детски център за застъпничество и подкрепа – Зона ЗаКрила24

Тази услуга предоставя специфична подкрепа за деца, които са пострадали от или са станали 
свидетели на насилие. Тя се предоставя чрез партньорство за финансиране между УНИЦЕФ 
България и ИСДП чрез Комплекса за социални услуги. 

Тази услуга е нова интервенция на УНИЦЕФ България. Нейното едва започващо развитие, по 
сравнение със СКЦ и ЦМДЗ може би дава обяснение защо тя не е упомената като допълнител-
на социална услуга за насочване от персонала на СКЦ и ЦМДЗ: 

„Детският център за застъпничество е новост, той е част от нашата програма про-
тив насилието срещу деца; по време на Междинния преглед беше посочено, че трябва да 
навлезем в тази област.“ (ИКИ, УНИЦЕФ България)

5.7 Други социални услуги за деца и семейства в обл. Шумен25 

Област Шумен разполага с широка мрежа от услуги, които могат да подкрепят деца и семей-
ства. Някои са функционирали преди стартирането на проекта, а други са били разработени в 
хода на самия проект. Този раздел дава обобщен преглед на тази мрежа.

През 2010 г. в област Шумен е имало 5 специализирани институции, предоставящи институци-
онални грижи за деца, както следва:

 ● Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в гр. Шумен с капацитет 180 деца на въз-
раст от 0 до 3 г.; 

 ● Дом за деца, лишени от родителска грижа „Детелина“ (ДДЛРГ) в гр. Шумен с капацитет 75 
деца на възраст 7-18 г.;

 ● Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) в гр. Велики Преслав с капацитет 70 деца 
на възраст 7-18 г.;

 ● Дом за деца, лишени от родителска грижа „Слънце“ (ДДЛРГ) в гр. Каспичан с капацитет 55 
деца на възраст 3-7 г.;

 ● Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Калинка“ (ДДМУИ) в с. Васил Друмев, 
общ. Шумен, с капацитет 50 деца и младежи на възраст 3-28 г.

До края на 2015 г. капацитетът на ДДМУИ във Велики Преслав е бил намален до 25 деца, и 
само 4 деца са останали в ДДМУИ в с. Васил Друмев. През 2016 г. всички специализирани ин-
ституции са били закрити или преобразувани в центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), 
като в Шумен са били открити най-малко 7 ЦНСТ към момента на оценката.

Преди началото на проекта „Семейство за всяко дете“ вече е имало добре развита система за 

24  http://www.sapibg.org/en/project/detski-centr-za-zastpnichestvo-i-podkrepa-zona-zakrila 
25  Източници: Стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен 2010-2014 г.; Стратегия за развитие на социалните 

услуги в област Шумен 2016-2020 г.; Анализ на резултатите от регионалното планиране на социалните услуги в България през 
2009-2010 г., Пълен текст на доклада от юли 2011 г. от Ралица Сечкова за УНИЦЕФ
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предоставяне на социални услуги в общността. Ангажираният по договор с общ. Шумен ИСДП 
е предоставял набор от социални услуги чрез Комплекса за социални услуги за деца и семей-
ства (КСУДС) - Шумен, в т.ч.:

1. Център за обществена подкрепа, предоставящ услуги в подкрепа на:

 ● Деца в риск на възраст до 18 г. и техните семейства

 ● Семейства в риск да изоставят или настанят детето си в специализирана институция

 ● Семейства в риск от разпадане на семейните отношения

 ● Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или друго семейство - 
приемно или роднинско

 ● Кандидати за приемни родители и/или вече одобрени такива

 ● Кандидати за осиновители и/или вече одобрени такива

 ● Семейства на деца със специални нужди (с отклонения, увреждания, аномалии)

 ● Семейства, които трудно се справят с проблемите си и търсят професионална помощ за 
грижите и отглеждането на децата

 ● Деца за специализирани институции, които трябва да бъдат изведени

 ● Деца от общността за предотвратяване на рисково поведение

2. Център за спешен прием за:

2.1. Деца на възраст от 7 до 18 г., за чието физическо оцеляване има риск, като:

 ● Бездомни деца

 ● Деца, станали жертви на насилие

 ● Деца, избягали от дома си или от специализирана институция

 ● Деца, които са подложени на системен психически или сексуален тормоз и лишени от грижа, 
както и такива, станали свидетели на насилие

2.2. Деца, поставени под мярка за полицейска защита, като:

 ● Деца, субекти на престъпление

 ● Деца, за които има потенциален риск да бъдат въвлечени в престъпление

 ● Деца, чиито живот и здраве са непосредствено застрашени

 ● Деца, които са се изгубили или са в безпомощно състояние

 ● Деца, които са без надзор

3. Звено „Майка и бебе“

4. Център за работа с деца на улицата

5. Приемна грижа
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През 2010 г. в обл. Шумен е разкрит още един Център за обществена подкрепа. Ангажирани-
ят доставчик на услуги по договор с общ. Нови пазар Център за обществена подкрепа е НПО 
Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“, предлагаща подкрепа на 
деца и семейства от 2008 година. Центърът за обществена подкрепа съобщава, че предлага 
широк кръг както мобилни, така и извършвани в центъра услуги за:

 ● Деца с противообществени прояви

 ● Деца-жертви на насилие

 ● Отпаднали от училище на възраст 7-18 г.

 ● Кандидати за приемни родители. Центърът се включи в областната програма за приемна 
грижа в подкрепа на закриването на ДМСГД - Шумен.

 ● Семейства, които трудно се справят с проблемите си и търсят професионална помощ за 
грижите и отглеждането на децата

 ● Бременни жени и майки на новородени от общности в риск

 ● Деца със свръхтегло

 ● Център за работа с деца на улицата - от началото на 2016 г.

В момента за децата с увреждания в обл. Шумен има два центъра за дневна грижа – един в Шу-
мен и втори в Нови пазар, който е бил открит с подкрепата на проект Семейство за всяко дете.

5.8 Впечатления на партньорите от страна на държавата 

Като ключови информатори в настоящата оценка бяха включени широк кръг от настоящи и би-
вши партньори от страна на държавата на централно, областно и местно ниво. Този богат опит, 
както в провеждането на по-широкия процес на реформи, така и в прякото участие в проекта 
„Семейство за всяко дете“, обуславя богатството от данните, събрани в хода на настоящата 
оценка. 

Како вече беше отбелязано, през периода на проекта в България са станали няколко политиче-
ски смени, което е довело до кадрови промени в администрацията. За да бъде отразена исто-
рическата перспектива в настоящата оценка на проекта „Семейство за всяко дете“ са включени 
и гледни точки на бивши служители. 

Респондентите на всички нива в администрацията отново оцениха положително проекта на 
УНИЦЕФ, поради много и различни причини: 

„... и ние бяхме много благодарни за помощта им през един труден икономически период.“ 
(ИКИ, обл. Шумен, ниво община)

„Всички дейности на СКЦ бяха насочени към избягване на нежелана бременност, а след 
като бременността стане факт - към превенция на изоставянето с мисълта, че няма 
по-добро за едно дете от семейството.“ (ИКИ, обл. Шумен, ниво община)
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„Организираните от нас структури и услуги са основани на структура, която има изис-
квания към служителите; финансовите възможности в някои случаи са силно ограничени 
и не ни позволяват да ангажираме допълнителни експерти, което създава трудности; 
сегашните структури не ни позволяват да наемем професионалистите, необходими за 
предоставяне на качествени услуги; ето защо тези помощни услуги са ни необходими“ 
(ИКИ, обл. Шумен, ниво община) 

„Те започнаха с картографиране на ромските общности, това беше решение на УНИ-
ЦЕФ, защото проект „Семейство за всяко дете“ беше насочен към рисковите групи, а 
те живеят в ромските квартали. Тези рискови групи включват лица и семейства, които 
[понастоящем] не ползват здравни грижи, не получават образование, нямат работа и 
нямат никакви финансови ресурси.“ (ИКИ, обл. Шумен, ниво община)

„Общината оценява дейността и се надява, че УНИЦЕФ ще успее да я направи делегира-
на от държавата дейност.“ (ИКИ, обл. Шумен, ниво община) 

Подкрепата за приемната грижа и особено за приемната грижа за бебета, се отбелязва и оце-
нява:

„Успоредно със закриването на ДМСГД започнахме много усилено да популяризираме 
приемната грижа; тъй като УНИЦЕФ оказа голяма подкрепа на приемните семейства 
другите семейства забелязват това и набират смелост и те да станат приемни се-
мейства. Можем да разчитаме на помощта на СКЦ при настаняване на новородено дете 
в приемно семейство; СКЦ помага в натура с пелени, храни, работим в тясно сътруд-
ничество с Центъра за майчино и детско здраве в обл. Шумен.“ (ИКИ, обл. Шумен, ниво 
община)

„Дeинституционализацията се получи, защото приемната грижа вече беше много добре 
развита и това помогна; из цялата страна бяха изоставени много деца родом от Нови 
пазар, сега децата се настаняват в приемна грижа направо от родилния дом.“ (ИКИ, обл. 
Шумен, ниво община)

Настоящи и бивши служители на Държавната агенция за закрила на детето описаха задълбо-
чено по-широкия процес на реформи и извлечените поуки. Това включваше мнения, че по-до-
брата координация би довела до по-добри резултати за децата:

„Въпреки всички усилия в крайна сметка всеки от проектите пое по пътя на собствени-
те си цели.“ (ИКИ, ДАЗД, национално ниво)

„Има пет основни проекта и още пет или шест по-малки, а в някои случаи синхронът и 
сътрудничеството между отделните компоненти не винаги бяха добри“. (ИКИ, ДАЗД, 
национално ниво)

„Нека интегрираме услугите - не нови услуги, а свързване на системите; болниците 
трябва да работят със социални дейности, социалните дейности трябва да работят 
с училищата, не ни трябват нови услуги, които да включват всички тези елементи“. 
(ИКИ, ДАЗД, национално ниво)
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„Координацията между различните системи трябва да се запише в законодателство-
то, за да стане част от професионалните задължения; подобряване на системата за 
закрила на детето, за да се гарантира, че настаняването в институционална грижа е 
крайната мярка.“ (ИКИ, ДАЗД, национално ниво)

Представителите на местното самоуправление описват различни механизми за координация 
на общинско и областно ниво и особено високо ценят приноса на координатора от УНИЦЕФ 
България в ДМСГД;

„В общинската Дирекция по социални услуги има комисии, в които нашите експерти 
участват; и ние винаги сме наблюдавани редовно от ДАЗД; представяме месечни до-
клади на УНИЦЕФ и седмични, месечни и годишни доклади на ДАЗД. Именно така ние 
осъществихме координацията, като представяхме доклади.“ (ИКИ, бивши общински слу-
жители, обл. Шумен)

„Присъствието на координатор на място от УНИЦЕФ беше много полезно, защото 
всъщност тя извършваше цялата координация между всички институции. Изпълнени-
ето на проекта се основаваше на меморандум между общината, УНИЦЕФ и областния 
управител. Обаче свързващото звено с ОЗД и полицията и всички останали проекти 
беше УНИЦЕФ.“ (ИКИ, бивши общински служители, обл. Шумен)

„Една от ежедневните ни задачи беше да участваме в заседанията на ОЗД с координато-
ра на проекта от страна на УНИЦЕФ, да вземаме решения за най-подходящата мярка [за 
детето, напускащо ДМСГД] - реинтеграция или осиновяване.“ (ИКИ, РДСП, обл. Шумен)

„От областна гледна точка за координацията... няма механизми, след като проектът 
бъде стартиран, АСП е водещото ведомство, което изпраща информация до областно-
то ниво, а ние информираме всички общини в областта“ (ИКИ, РДСП, обл. Шумен)

Макар националните управленски информационни системи за събиране, контрол и управле-
ние на данни още да не са заработили пълноценно, те са в процес на разработка, в т.ч. и в 
Агенцията за социално подпомагане:

„Интегрираната управленска информационна система (УИС) беше пусната в началото 
на тази година и тя обхваща цялата система за социално подпомагане; тя все още се 
изпитва, някои модули още са в етап на разработка, а други трябва да се коригират. Тя 
ще включва данни по случаите за закрила на деца, с които се занимава ОЗД.“ (ИКИ, РДСП, 
обл. Шумен)

Органите на местното самоуправление също отчитат подкрепата, предоставена от СКЦ за об-
лекчаване на натоварването с работа на ОЗД и за ефективната работа по оказване на социал-
на подкрепа чрез здравния сектор: 

„СКЦ и ЦМДЗ са от голяма помощ за ОЗД, те помагат, съдействат. Доколкото знаем 
СКЦ извършват превантивна работа сред бременните жени, те имат училище за бре-
менни жени, помагат на ромските семейства да записват децата си в детски градини, 
да ги регистрират при ОПЛ, те интегрират ромското население. Те оказват съдей-
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ствие за контактите с администрацията. Това е също функция на социалния работ-
ник, но те помагат на нашите колеги, които работят по много случаи. Те подпомагат 
семействата, за да не се допусне детето да стане клиент на ОЗД.“ (ИКИ, РДСП, обл. 
Шумен)

„Аз лично съм голям привърженик на този ЦМДЗ и от такъв вид работа има нужда, за-
щото се върши по места; донякъде съм запознат с дейността на УНИЦЕФ, тъй като 
съществуват ЦМДЗ, СКЦ ... ако те се обърнат към нас с някакъв медицински проблем ще 
съдействаме, на наша територия те работят много добре, познавам ги всички лично.“ 
(ИКИ, Регионална здравна инспекция, обл. Шумен)

Сред ключовите информатори имаше както представители на висшето ръководство, така и 
технически персонал. Макар да не споменаха за официални механизми за координация извън 
срещите и координацията, извършвани от координатора на УНИЦЕФ за закриването на ДМСГД 
- Шумен, възможно е да не са знаели за областните координационни заседания. 

Основното впечатление е, че във всички функционални области на отговорност е известен 
приносът на УНИЦЕФ България в област Шумен, че приносът се оценява и разглежда като ва-
жен механизъм за подкрепа на задължителните услуги за уязвими деца и семейства и че той е 
спомогнал за закриването на ДМСГД - Шумен. От друга страна, няма чувство за отговорност за 
тях на място или остава впечатление, че или областната, или общинските управи предприемат 
стъпки за прехвърляне на услугите към техните ръководства. 

„Социалните услуги, предлагани от общината, са в рамките на стандартите, одобрени 
от Министерството на труда и социалната политика... за СКЦ няма определен стан-
дарт, провеждахме срещи с предишния министър и техните експерти, но до момента 
отговор няма ... ако ли не, ще се радваме услугата да продължи да бъде финансирана от 
УНИЦЕФ; лично аз виждам колко полезна е тя.“ (ИКИ, висше ръководство, общинско ниво, 
обл. Шумен)

„Знам, че вече от години УНИЦЕФ работи, за да стане тази услуга делегирана от държа-
вата дейност и при тези обстоятелства, тъй като общината има нужда от услугата 
и тя е записана в нашия стратегически документ, искаме да се опитаме да я запазим.“ 
(ИКИ, висше ръководство, общинско ниво, обл. Шумен)

„Не е обсъждано дали СКЦ ще бъде общинска услуга или ще се възложи по договор, но 
лично аз съм на мнение, че възлагането на доставчик по договор е по-доброто решение, 
защото имаме сериозен проблем с персонала, поддържането им от една НПО ще позволи 
да бъдат назначени по-квалифицирани и по-подготвени експерти.“ (ИКИ, висше ръковод-
ство, общинско ниво, обл. Шумен)

„УНИЦЕФ трябва да предложи тази услуга да стане делегирана от държавата дейност, 
най-вероятно ще трябва те да подадат заявлението, а ние да го подкрепим като общи-
ни; според нас това е ефективна услуга, тъй като тя работи вече 6 години; тя трябва 
да бъде включена в Закона за социално подпомагане.“ (ИКИ, висше ръководство, общин-
ско ниво, обл. Шумен)
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На национално равнище опитът на УНИЦЕФ България в обл. Шумен, заедно с 8-те пилотни 
закривания на ДМСГД съгласно проект „Посока семейство“, е служил като информация за пла-
нираната реформа от Министерство на здравеопазването за закриване на оставащите ДМСГД. 
Опитът на ЦМДЗ и патронажните сестри се оценява. Такава услуга е съществувала в миналото 
в България и МЗ се радва да види, че моделът преработен и възобновен:

„Бихме искали да разширим мащабите на това начинание и да го превърнем в системен 
подход.“ (ИКИ, национално равнище, МЗ)

МЗ предоставя информация за национална програма за майчино и детско здраве, включваща 
консултативни центрове в болниците, в които на разположение за консултации ще има психо-
лог и социален работник:

„Обсъдихме с УНИЦЕФ, че патронажните сестри или СКЦ могат да пренасочват майки-
те към тези центрове. В тези центрове здравно неосигурените жени могат да преми-
нат гинекологичен преглед безплатно.“ (ИКИ, национално равнище, МЗ)

МЗ предлага да не се изисква жените да бъдат здравно осигурени, за да ползват услугите на 
тези центрове. Тези дискусии в момента са замразени поради поредните промени в админи-
страцията. 

Моделът, разработен от УНИЦЕФ в хода на [закриването] на ДМСГД-Шумен, се разглежда от 
МЗ като паралелен модел за останалите случаи на закриване на детски домове за бебета и 
малки деца: 

„Предвиждаме сформиране на областни съвети, когато трябва да бъде закрит ДМСГД, 
за да обсъдим и вземем правилните решения на областно равнище.“ (ИКИ, национално 
равнище, МЗ)

МЗ отбеляза, че според него политиката на застъпничество на УНИЦЕФ България е полезна и 
смята, че опитът на ЦМДЗ ще бъде от полза, когато държавата пристъпи към разширяване на 
мащабите. Те не са толкова сигурни за устойчивостта на това, което разглеждат като включва-
не на агенцията в прякото предоставяне и управление на услугите. Те са загрижени също и от 
разширяването на кръга на новите услуги:

„Нямаме нито амбицията, нито желанието да разкриваме нови услуги. Визията ни е, 
че трябва да адаптираме нашата система и да се научим как да работим в рамките на 
социалната система, вместо постоянно да разкриваме нови услуги.“ (ИКИ, национално 
равнище, МЗ)

 

На национално равнище Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съобщава, 
че втората фаза на плана за действие да изпълнение на Визията е одобрена на 12 октомври 
2016 г. Един очакван резултат от новия план за действие ще бъде нарасналият капацитет и 
ефикасност на цялата система за закрила на детето. Заместник-министърът потвърди пости-
женията по посока на закриване на резидентните институционални грижи в България и отбеля-
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за, че това става с известна загриженост във връзка с качеството на услугите. В някои случаи 
това се свързва с капацитета на персонала и склонността на общините да възприемат разви-
тието на социалните услуги от гледна точка за социална заетост. 

Отчита се, че механизмите за финансиране на подобни услуги се нуждаят от прецизиране. 
МТСП съобщава, че имат намерение да проучат механизми от вида „парите следват детето“ 
от редица европейски страни с цел намиране на използваем модел. Очаква се, че след това 
той ще може да бъде приложен в практиката чрез планираното разработване на новия закон за 
социалните услуги, предвиден за приемане през 2018 г. 

Министерството е под постоянен обществен натиск от обществеността и медиите във връзка 
с процеса на деинституционализация и приема, че някои от критиките за ниско качество на 
грижите при новите услуги са основателни.

В същото време МТСП би искало да се промени мнението, че социалните услуги съществуват 
само за подпомагане на „проблемни семейства“; като такъв новият закон се предвижда да съ-
държа разпоредби за закупуване по частен път на услуги, предоставяни от неправителствения, 
нестопанския и частния сектор. Визията е системата да бъде за всички, а не само за тези в 
неравностойно положение. 

Очаква се също така новият закон да спомогне за дефинирането на „социалните услуги“ и 
„интегрираните услуги“, които понастоящем не са добре разбрани. Това ще наложи конкретно 
решаване на сложни въпроси по определяне на водещо министерство в предоставянето на 
конкретна услуга, което ще носи крайната отговорност за контрола на качеството. 

АСП и на национално, и на местно равнище е предвидена като органът за прилагане на дър-
жавната политика свързана с осигуряване закрилата на детето, за социално подпомагане и 
социални услуги, включително за възрастните и хората с увреждания. МТСП разглежда основ-
ната функция на АСП като управление и контрол на риска. 

МТСП отбелязва разширяването на кръга на доставчиците на нови услуги и наличието на огра-
ничени ресурси на държавата за финансиране на този растеж. 

Система от местни социални карти ще бъде създадена за общините, за да се осмисли демо-
графията на населението и да се планират нуждите от социални услуги; на тази основа те ще 
подават заявките си за финансиране. Така както нещата стоят в момента, финансирането се 
отпуска на базата на нужди, определени по места и подробна стратегия, одобрена от общин-
ския съвет, за посрещане на тези нужди. 

Намерението на МТСП е общностните центрове, създадени и финансирани чрез Проекта за 
социално включване на Световната банка, да продължат да работят с подпомагане от бюджета 
на ЕС в направлението във връзка с ранното детство. Анализът на резултатите на тези центро-
ве ще послужи за информация за бъдещите насоки на подкрепата в рамките на общностите. 
Тези центрове ще допълват работата на здравните и трудовите медиатори, работещи най-вече 
с ромското население и такива разпоредби са включени в новия План за действие, одобрен 
през м. октомври. 

Укрепването на ОЗД е приоритет за бъдещето, в т.ч. увеличаване на бройката на наличните 
социални работници, макар че това едва ли ще стане преди 2019 г.
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МТСП е напълно наясно за две нововъзникващи задачи във връзка със закрилата на детето и 
затова ще насочи усилията си през следващите години към непридружаваните деца бежанци и 
децата на емигранти, които живеят в разширени семейства и до голяма степен са без надзор. 

МТСП оценява подкрепата, получена от УНИЦЕФ България за изпълнението на Плана за 
действие, както и чрез предоставянето на услуги по социална подкрепа за деца и семейства 
в Шумен, но не уточнява как проектът е допринесъл за продължаващия диалог по политиката 
или за фаза II на Плана за действие за деинституционализация. 

На под-национално ниво областната и общинските администрации отбелязват задоволството 
си от подкрепата от УНИЦЕФ България за закриването на ДМСГД - Шумен и за развиването на 
заместващи социални услуги. В същото време тези заинтересовани страни не бяха в състоя-
ние да изготвят план за поддържане на новите услуги от държавния бюджет; застоят в подава-
нето на заявления за държавно делегирано финансиране показва, че решение за това няма да 
бъде намерено лесно. 

Местните администрации виждат също и дублиране на ниво услуги между СКЦ, ЦМДЗ със 
здравните и трудовите медиатори и със съществуващите публични услуги по здравеопазване 
и образование. Това може би идва от непълно разбиране на основните и вторичните цели на 
услугите и е свързано с обсъждането относно координацията и целесъобразността/релевант-
ността по-долу. 

В т. 1.3.2 от Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен 2016-2020 
г. се описва статутът на СКЦ като създадени и финансирани по проекта на УНИЦЕФ „Семей-
ство за всяко дете“ и се дават данни за предоставяните услуги. Стратегията не говори за пла-
новете за поемане на предоставянето на услугата от общинската администрация.

5.9 Координация - на национално, местно и проектно ниво

Предвидени са няколко координационни механизма за изпълнението на деинституционализа-
цията във Визията, както и в различните Меморандуми за разбирателство и договори за фи-
нансиране между УНИЦЕФ с централните и местните власти. 

Междуведомствена работна група е била създадена, за да осигурява мониторинга на изпъл-
нението на Визията и да взаимодейства с подчинена работна група от експерти. Ключовите 
информатори на национално ниво отбелязват, че правителството може да е било притиснато 
да предприеме реформи и че отношенията между ключовите министерства са били обтегнати 
поради реформите по деинституционализацията, особено между МЗ и МТСП. 

„Гражданското общество накара държавата да разработи Визията, да премине от пи-
лотни към национални споразумения.“ (ИКИ, национално ниво, ДАЗД) 

„МЗ и МТСП не си говореха много дълго. Или ако проговаряха, не беше по правилния на-
чин. Но трябва също да кажа, че има и една много положителна тенденция в комуника-
цията между нас през последните 2 години. В крайна сметка започнахме да си говорим 
и дори да оформяме общо разбиране по някои въпроси. Може би това се дължи на дългия 
път, който изминахме.“ (ИКИ, национално равнище, МЗ)
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Ключови информатори от страна на държавната администрация конкретно посочиха „Коали-
ция 2025“ като движеща сила на реформите:

„Коалицията за деинституционализация беше важно средство за запазване на постъпа-
телния ход на реформата - в началото тя беше по-силна и в състояние на накара дър-
жавата да направи нещо.“ (ИКИ, национално ниво, ДАЗД)

Националната мрежа за децата се е застъпвала от името на членовете си за представителство 
на НПО в работната група и е дала съгласие за въвеждане на съ-председателство от ДАЗД и 
определена НПО. Националната мрежа за децата съобщава за мнението на правителството, 
че специализирани експертни познания от сектора, в т.ч. УНИЦЕФ България, могат да бъдат 
ползвани ad hoc и приема, че правителството отговаря за вземането на решения в областите, 
в които то в крайна сметка носи отговорността. 

Намерението за създаване на Консултативен съвет по проекта, включващ представители на 
подписалите страни, е отбелязано в междуведомствения Меморандум за разбирателство по 
проекта „Семейство за всяко дете“, подписан на 26 януари 2011 г. от УНИЦЕФ, МЗ, МТСП, Аген-
ция за социално подпомагане (АСП), ДАЗД и община Шумен. По подобен начин, в Меморанду-
ма за разбирателство от септември 2011 г. (изм. през май 2014 г.) между УНИЦЕФ, областната 
администрация и 10-те общини е предвидено създаване на Областна координационна група. 
За настоящата оценка не са представени дневен ред, протоколи или списъци на участниците 
в Областната координационна група. Макар ключовите информатори да не съобщиха за засе-
дания на тази група, те може да не са участвали пряко и поради това да не са били уведомени 
за тях. УНИЦЕФ България съобщава, че са проведени две срещи, но цялостната координация 
е включена в други срещи с националните заинтересовани страни, за да не се претоварват 
партньорите.

В допълнение механизмите за координация с и на другите заинтересовани страни са описани 
по различен начин от УНИЦЕФ България, както следва: 

 ● чрез обмен на доклади по проекта с общината

 ● организация на „кръгли маси“ и конференции

 ● публикуване на възложени оценки и доклади

Проектът „Семейство за всяко дете“ продължава да предизвиква значителен интерес в сек-
тора. Националната мрежа за децата съобщава, че действа като посредник, който предава 
въпроси от своите членове до УНИЦЕФ във връзка с методологията, резултатите и устойчи-
востта, например:

 ● каква е идейната рамка за СКЦ и как тя е съобразена с Комплекса за социални услуги и 
общностните центрове, разработени с финансиране от Световната банка [по проекта] за 
Социално включване?

 ● как се предвижда СКЦ за бъдат направени устойчиви?

 ● какъв е интегрираният подход към предоставянето на услуги?
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 ● как се осигурява взаимно допълване между отделните услуги?

 ● какъв подход/система се прилага към управлението на случаи?

 ● как се контролира и поддържа качеството при предоставянето на услуги?

В резултат, те комуникират с останалите организации чрез съвместни срещи на членовете, на 
които се разглеждат различни модели и практики за подкрепа на децата и семействата.

5.10 Ролята на УНИЦЕФ в изпълнението на проекта и как тя се възприема 
        от заинтересованите страни

Ролята на УНИЦЕФ в проекта е била да го започне, да разработи дизайна, да набере средства, 
да изгради партньорства, да работи с партньори за приемане на МзР, да избере и назначи Ко-
ординатор, да осъществява мониторинг и до известна степен да управлява услугите.

Ключовите информатори на национално и местно ниво се изказват положително за приноса на 
УНИЦЕФ България за процеса на деинституционализация в обл. Шумен и признават както под-
крепата, оказана при закриването на ДМСГД - Шумен, така и развитието на социалните услуги 
в областта. 

„След закриването на дома в Могилино в държавата имаше огромен интерес към наци-
онална реформа... имаше и съгласие за закриване на всички домове за бебета и малки 
деца... УНИЦЕФ избра този в Шумен, защото е голям и неприятен, зарадвах се, когато 
избраха Шумен, защото това беше труден избор.“ (ИКИ, бивш персонал на ДАЗД)

УНИЦЕФ България поддържа силно, много видимо присъствие в Шумен; символите на УНИЦЕФ 
са по плакати, брошури и указателни знаци; заинтересованите лица на национално и поднаци-
онално ниво са наясно с инвестициите на УНИЦЕФ. Компонентът за работа в партньорство, от 
който е видно, че УНИЦЕФ България работи чрез централното правителство, местните адми-
нистрации и партньорите от НПО, е по-малко видим в материалите по комуникация (Фигура 4.) 
Това създава впечатления сред външните лица за УНИЦЕФ като отделен доставчик на услуги, 
а вътре в организацията е също толкова неясно, дали ролята на УНИЦЕФ се разбира добре: 

„УНИЦЕФ действа като доставчик на услуги, за което трябва да разработи методоло-
гия, но не я споделят с нас.“ (Персонал на НПО)

„Ние и други НПО [не само УНИЦЕФ] подкрепихме закриването на детския дом.“ (ИКИ, 
УНИЦЕФ България)

„УНИЦЕФ обработва данните, това е тяхна отговорност, те вземат данните от наша-
та електронна база данни, която те разработиха, ние не знаем дали тя е съвместима с 
информационните системи на МЗ.“ (персонал на ЦМДЗ)

„УНИЦЕФ следва ... да сътрудничи с по-малките НПО, да използва нашия опит и да ло-
бира пред общината услугите да се възлагат по договор на НПО; ние не сме конкурен-
ти - всеки от нас има своята ниша и можем да работим много добре в партньорство.“ 
(персонал на НПО)
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Фигура 11. Плакатите на УНИЦЕФ в Шумен

Услугите, разработени под егидата на проекта, явно се управляват от общините, а на нацио-
нално равнище за УНИЦЕФ България е ясно, че единствената му роля е да предоставя финан-
сиране за тези общински услуги, обаче възприятията по места не са толкова ясни, както може 
да се види например от разнопосочните мнения по-горе за това чия е отговорността да бъде 
издействан делегиран статут от държавата.

Макар и общите условия за заплатите на СКЦ и ЦМДЗ да са еднакви с тези на местните дър-
жавни служители от същите рангове, тези екипи от персонал се описват от УНИЦЕФ като по-
мотивирани и ентусиазирани от партньорите си на подобни позиции в държавно-делегираните 
услуги. При оценката се установи, че това може да е свързано с други по-добри условия, като 
ремонтирани и добре обзаведени офисни площи, достъп до транспорт, гъвкавост при разра-
ботването на решения и наличие на помощи в натура за ползвателите на услугата. Персоналът 
на СКЦ отбелязва, че това има отражение за устойчивостта в бъдеще:

„Ако СКЦ се финансират от държавата губим гъвкавостта си; няма да е възможно да 
продължим; ако това стане делегирана от държавата дейност ще се борим енергично 
услугата да бъде възложена по договор на външна НПО, за да можем да съхраним екипа и 
да продължим да работим гъвкаво. Ако ни ръководи НПО, финансирането ще стига само 
ако финансовият стандарт, който трябва да се разработи, отчете това, което пра-
вим сега, в противен случай ще трябва да орежем услугите си.“ (ДФГ, персонал на СКЦ)

Това ще се отрази на поемането на услугата в бъдеще от местните власти и последващото 
поддържане на компонентите, които придават своеобразието на СКЦ. 
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5.11 Данни за услугите по проект „Семейство за всяко дете“
Както вече беше отбелязано, данните посочени в доклада „Ключови резултати на „Семейство 
за всяко дете“ 2010-2015 г.“ (Анекс 3) са основният проектен документ, използван от оценката за 
сравнение на отчетените резултати с първоначалния план на проекта. „Ключовите резултати“, 
посочени в доклада, са обобщени тук и включват26:

1. Създаване на услуги:

 ● 3 СКЦ, 1 ЦМДЗ, приемна грижа за бебета, деца на възраст от 0 до 3 г. и деца с увреждания, 
превенция на поверяването в родилното отделение;

 ● Обучение за социални работници и съдии.

2. Промени в нагласите и начините на поведение:

 ● Принос за развитието на дарителската култура в България с привличане на хиляди индиви-
дуални дарители, осигуряващи дългосрочна подкрепа за проекта;

 ● Утвърждаване на разбиране и промени на нагласите относно вредите, които носи отглежда-
нето на деца до 3 г. в институции, на значението на ранното детско развитие и подкрепата 
за родителите.

3. Брой ползватели на услугата и основни резултати от услугата (напр. предотвратено 
отделяне; социално включване; семейно планиране):

 ● 3 300 уязвими и бедни семейства с малки деца в риск са получили подкрепа от СКЦ;

 ● 215 случая на превенция на отделянето на деца от техните семейства;

 ● 300 деца ползвали подкрепа за приемане в детска градина;

 ● 1 320 деца с по-добро социално включване в резултат на индивидуалните консултации и 
участието в програми;

 ● 760 жени обхванати от услуги по семейно планиране;

 ● 500 семейства годишно са включвани в консултации, групова работа за утвърждаване на 
добри родителски практики и по-добри родителски умения;

 ● С услугите на ЦМДЗ са подкрепени над 3 700 семейства, включително 1160 бременни жени 
и 3 890 деца с 21 000 домашни посещения, срещи за консултации, придружаване и срещи с 
родители;

 ● Между януари 2011 г. и септември 2015 г. 20 приемни семейства са осигурили грижи за над 
90 новородени деца.

4. Закриване на ДМСГД и други специализирани институции:

 ● Никое бебе или малко дете от област Шумен, на което се случило да бъде отделено от се-
мейството си, вече не попада в институция;

 ● Детският дом за деца на възраст 4-7 г. беше закрит в резултат от работата по закриване на 
ДМСГД;

 ● Преките резултати за 153 деца, изведени от ДМСГД през периода на проекта (както е описа-
но по-горе в раздел 6.2 от настоящия доклад).

26  Обобщено от Анекс 3 „Ключови резултати от СВД 2010-2015 г.“



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ78

Данните относно закриването на ДМСГД са разгледани в раздел 6.2 в контекста на актуализи-
раната информация, представена от РДСП за оценката относно резултатите за децата. Въз-
действието на услугите върху динамиката на постъпване на деца във формални грижи е раз-
гледано в следващия раздел 6.12 въз основа на данни, предоставени от отделите за закрила 
на детето в териториалните дирекции на РДСП, Националния Статистически институт, ДАЗД и 
базата данни TransMonEE (201627). В този раздел разглеждаме данните за услугите, предоста-
вени в „Ключови резултати 2010-2015 г. “ в контекста на прегледа на системите за мониторинг, 
проведен по време на теренното проучвание за оценката, интервютата на ключовите информа-
тори и прегледа на досиетата на случаите, както е описано другаде в доклада. 

Както вече е отбелязано по-горе, точността на набора от данни, поддържани от СКЦ, е пробле-
матична. В един от СКЦ през Година 1 от работата са отчетени като отворени 100 случая и към 
края на годината два са отчетени като приключени; през Година 2 77 случая са отчетени, като 
пренесени от миналата година. Екипът на СКЦ не можа да даде обяснение какво се е случило 
с 21 случая, които не са били пренесени. Тази грешка е с натрупване от всяка година. Подобни 
аномалии са забелязани във всички таблици с данни на СКЦ. По време на оценката не беше 
възможно да се установи причината за тези несъответствия. Както вече беше отбелязано, дру-
гите въпроси, свързани с управлението на данните в услугите по проекта (СКЦ, ЦМДЗ, приемна 
грижа за бебета, услуги в родилното отделение), са: нееднородната класификация и типология 
на случаите; въвеждането на нова система за мониторинг през 2016 г., която изисква въвежда-
не на данни със задна дата, което може да увеличи полето за грешка и системи, които да не 
допускат двойно отчитане на клиенти, обаче позволяват ясно обособяване на клиентите, полз-
ващи повече от една услуга. Не беше възможно да се проверят резултатите в събраните данни 
на равнище услуги и да се съпоставят данните за услугата с ключовите резултати, отчетени за 
„превенция“. 

Ако анализът на данните за услугата по интервенция в родилното отделение, услугите по при-
емна грижа и закриването на детския дом могат да бъдат приети за меродавни, тъй като пре-
доставените данни са възможно най-пълни, ключовите резултати за тези мерки за намеса мо-
гат да бъдат обобщени, както следва:

138 случая на интервенция в родилното отделение през 2011-2013 г., довели до следните 
резултати:

 ● 60 деца (43%) са останали под грижите на родителите си или по-късно са били реинтегри-
рани в семействата си;

 ● 38 деца (28%) са останали или впоследствие са насочени към приемна грижа и това е по-
следното, което се знае за тези деца;

 ● 27 деца (20%) впоследствие са били осиновени;  
 ● За 8 деца (6%) или няма данни или има друг вид резултат - като настаняване в резидентна 

институция; 
 ● 3 деца (2%) са починали; 
 ● 2 деца (1%) са били настанени при близки и роднини.

27  Базата данни „Преобразяващо наблюдение за по-добро равенство (TransMonEE)“, която е създадена през 1992 г. от Из-
следователския център Innocenti на UNICEF, отразява огромен кръг от данни по социални и икономически въпроси, имащи 
отношение към положението и благосъстоянието на децата, младите хора и жените в Източна Европа и Централна Азия - за 
подробности вж. http://www.transmonee.org/about.php [достъп осъществен на 12.12.2016 г.]
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107 настанявания в приемна грижа през периода 2011-2015 г., които имат следните резул-
тати:

 ● 54 са били осиновени;

 ● 38 все още са в приемна грижа по време на прегледа на данните;

 ● 8 са били реинтегрирани в семействата си;

 ● 7 са били настанени в други услуги по приемна грижа или в ЦНСТ.

Следователно на тези две услуги се падат 68 деца, за които е помогнато да не се отделят от 
семействата си (60 случая в родилното отделение и 8 случая в приемна грижа). Останалите 
„превенции“, цитирани в доклада „Ключови резултати“, следователно вероятно са резултат от 
работата, извършена от СКЦ и/или ЦМДЗ, както и от други услуги от мрежата на услугите в обл. 
Шумен, като КСУДС и ОЗД. 

Превенциите явно се отчитат от работещите в СКЦ, ако жена обяви намерението си да повери 
детето си, или поиска детето й да бъде настанено във формална грижа, или ако бременна жена 
посочи, че не може или не желае да остави детето при себе си след като го роди. 

Не беше възможно да се проверят 155 от тези случаи, за да се достигне общият сбор от 215, 
посочен в документа за ключовите резултати, но в около 1/3 от прегледаните случаи в доси-
етата на случаите в СКЦ е отразено искане на майката детето да бъде настанено в дом или 
намерение за поверяване на дете или неродено дете, така че от прегледа и от ДФГ с работни-
ците на СКЦ се установява, че СКЦ работят по такива случаи. Трудно е обаче да се установи 
техният брой, тъй като е трудно да се установи и общият брой случаи, по които са работили 
(или продължават да работят) СКЦ. Възрастта на 215-те деца, които не са били отделени от се-
мействата си, не е посочена в „Ключови резултати“, но ако 215 деца по-малко са били отделени 
от родителите си, би следвало 215 деца по-малко да постъпят във формални грижи от всички 
видове и свидетелствата за това ще бъдат разгледани чрез анализ на данните от системата за 
закрила на детето в обл. Шумен в следващия раздел от доклада. 

Броят на семействата и децата, посочена в доклада „Ключови резултати“ като получили под-
крепа по проекта сочи, че услугите са достигали до значителен дял от населението предвид 
факта, че броят на населението на Шумен в цялост не е голям и през 2015 г. достига 175 00028, 
а броят на децата е около 30 000 (или 17% от населението) при среден брой от 1754 живоро-
дени деца годишно в периода 2010-2015 година. 

Начинът, по който резултатите са представени, трябва да бъде съобразен с индикаторите по 
проекта, както е посочено другаде в доклада, но ако се приеме, че 3 300 домакинства са полз-
вали подкрепа от СКЦ (в т.ч. всички други видове услуги/бенефициенти, които са посочени 
впоследствие) и в едно домакинство има средно по 2 деца (макар вероятно са повече като се 
има предвид, че в 39-те прегледани случая има 102 деца = 2,6 деца на домакинство средно), 
само СКЦ са подпомогнали най-малко 6 600 деца или 22% от детското население, а ЦМДЗ е 
работил с и имал влияние при други 3 890 деца или общо става дума за над 1/3 от детското 
население в областта.

От прегледаните данни за услугата не става ясно дали случаят наистина е такъв и може да е 
необходимо да се прегледат начините, по които се записват и представят данните за услугите 

28  www.nsi.bg 
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за различни цели, за да се осигури достоверността и прозрачността на отчитането. Когато има 
натиск от страна на донорите да се докажат резултати, може да има натиск например за пре-
брояване като бенефициенти на деца или семейства, които може да са взели участие в една 
голяма проява, вместо акцентът да се постави върху отчитане на промяна, която да е станала 
при по-малък брой бенефициенти, получавали индивидуални и по-задълбочени услуги. 

Идеята на проекта обаче е да се достигне с мобилни услуги до особено маргинализираните и 
изолирани общности в обл. Шумен29 и чрез бързата оценка30 са определени селата и квартали-
те, към които да бъдат насочени услугите, като например в общ. Шумен има 9 такива квартала 
или села31 с общо население от 17 260 души (можем да очакваме 17% деца съгласно средното 
число за Шумен = 2 930 деца) и гр. Нови пазар с детско население от 2 632 деца. СКЦ може да 
достигат до почти 100% от тези общности (оттук и 3 300 домакинства) или 1/3 от цялото насе-
ление на Шумен.

Кръстосаната проверка с данни от системите за закрила на детето ще помогне да бъде изя-
снено дали така посоченият голям обем предоставени услуги е променил закономерностите в 
отделянето на деца и разделянето на семейства в областта, каквото е било намерението на 
проекта. Ако би могло данните да бъдат разделени по целеви общности би могло дори да се 
установят по-сигурни връзки между инвестирани ресурси и постижения или резултати.

5.12 Данни от системите за закрила на детето и подкрепа на семейството 
        в Шумен

Данните, предоставени от отделите за закрила на детето, следва да бъдат приемани с извест-
на резерва, тъй като децата, които са били насочени за осиновяване, приемна грижа или други 
видове грижа в други области (или в чужбина) в крайна сметка „излизат“ от наборите от данни. 
По същия начин е трудно да бъде установен броят на децата, които са пристигнали в Шумен 
за настаняване в приемна грижа, ЦНСТ или осиновяване. Някои от данните, предоставени за 
оценката от отделите за закрила на детето, изглежда съдържат някои аномалии за годините 
2010 и 2011 - това е отбелязано на съответните места. 

Ключова констатация: Делът на децата на възраст до 1 г., ползващи формални грижи в обл. 
Шумен, като че ли е намалял през периода на проекта, но делът на децата на възраст между 
1 и 2 г., ползващи формални грижи, нараства. Като цяло делът на децата на възраст до 17 г., 
ползващи формални грижи към края на всяка година, изглежда стабилен между 2011 г. и 2015 
г. при стойност около 1,7%-1,8%.

ОЗД предостави данни за децата в различни видове формална грижа към края на всяка годи-
на от 2010 до 2015 г., в т.ч.: ДМСГД, осиновяване, приемна грижа, център за настаняване от 
семеен тип, дом за деца лишени от родителски грижи, дом за деца с увреждания и други32’. За 

29 Вж. например Методологически указания за работата на СКЦ – април 2013 г.
30 Първи доклад за бърза оценка „Доклад 1: УНИЦЕФ България, Оценка на положението на общностите в риск в обл. Шумен“, 

2010 г.
31 Витоша, Бяла пръст, Ивански, Дивдядово, Макак, Мътница, Панайот Волов и Черенча
32 Оказа се, че един общински ОЗД класифицира като „други“ децата, живеещи у дома, но под наблюдението на ОЗД, в т.ч. децата 

родени от непълнолетни майки. Строго погледнато това не са деца във формални грижи, но са включени в данните, тъй като в хода 
на оценката не беше възможно да се установи точно дали за тези деца се грижат техните родители или са във формални грижи.
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настоящия анализ се приема, че в данните са отчетени само децата във формална грижа и не 
са включени децата под родителски грижи, които са ползвали услуги по дневна грижа в ДМСГД 
Шумен. На Фигура 12 е показано, че делът на децата на възраст от 0 до 1 г. във всички видове 
формална грижа в края на всяка година продължава да бъде по-висок от този за всяка друга 
възрастова група, но е тръгнал надолу от върхова стойност от 6 034 на 100 000 (6,03%) деца на 
възраст до 1 г. в област Шумен през 2012 г. до 3 871 деца на възраст до 1 г. на 100 000 (3,87%) 
през 2015 г. Тези данни не включват децата, които са осиновени от Шумен в други части на 
България или в чужбина или които са настанени в други видове формална грижа извън Шумен. 

Фигура 12 Дял на децата във всички видове формална грижа на 100 000 деца на същата възраст 
в Шумен, в края на всяка от годините

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; Национален ста-
тистически Институт, 2016 г. и изчисления на автора

Данните, представени на Фигура 12 сочат, че мрежата от услуги, създадена от УНИЦЕФ и не-
говите партньори, в т.ч. интервенция в родилното отделение, услуги на СКЦ и други услуги по 
проекта „Семейство за всяко дете” през 2012 г. и 2013 г. може да е повлияла за предотвратя-
ване загубата на родителски грижи и постъпване във формална грижа за бебетата на възраст 
0-11 месеца. При услугата в родилното отделение, например, се съобщава за намаляващ брой 
случаи на превенция на поверяване от 81 през 2011 г. на 19 през 2013 г. Възможно е обаче оси-
новяването на бебета на възраст под една година също да допринася за спадането на дела на 
децата на възраст 0 години във формална грижа, отчетенено в края на годината. Макар делът 
на децата на възраст под 1 г. изглежда да намалява, обаче е налице обезпокоителен ръст на 
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дела на децата на възраст 1 г. и 2 г. във формални грижи, особено от 2014 г. до 2015 г. Всъщност 
ако не броим децата на възраст 0-11 месеца съотношението на децата във всички останали 
възрастови групи във формални грижи леко е нараснало по сравнение с 2010 г. и делът на нас-
таняване във формални грижи към края на всяка година остава стабилен за всички възрастови 
групи след 2011 г.

Ако сборът на всички осиновявания на родените в Шумен деца на възраст до 2 г. бъде вклю-
чен в данните, може да се окаже, че общият дял на настаняванията извън родното семейство 
всъщност не е спаднал. Този индикатор може да се ползва като мерител за успеха или неуспе-
ха в подкрепата за семействата да се грижат за децата си и за превенция на отделянето, чрез 
наличните услуги по подкрепа на семействата, като тези предлагани от СКЦ, КСУДС, центрове-
те за дневна грижа и другите услуги в мрежата от услуги, създадена в Шумен (или друга област 
на България).

На Фигура 13а е показано как услугите на ДМСГД, но също и другите специализирани институ-
ции, са били заместени предимно с приемна грижа и настаняване в разширеното семейство, 
но също и с грижа в ЦНСТ, които са били изградени в Шумен от държавата през периода на 
проекта. 

Фигура 13а Дял на всички деца на възраст от 0 до 17 г. във всеки вид грижа, към края на всяка от 
годините, на 100 000 деца на възраст от 0 до 17 г. в обл. Шумен

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; Национален ста-
тистически Институт, 2016 г. и изчисления на автора

Фигура 13б допълнително илюстрира разширеното използване на грижите, базирани в семей-
ство в сравнение с резидентните грижи и общия устойчив дял на децата на възраст от 0 до 17 
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г. във формална грижа като цяло. Резидентните услуги включват закриваните домове за бебета 
и деца и новите услуги тип ЦНСТ. Грижите, базирани в семейството, включват всички други 
видове формална грижа в семейна среда (настаняване при близки и роднини, приемна грижа, 
осиновяване, услуги в общността).

Фигура 13б Дял на всички деца на възраст от 0 до 17 г. в грижа базирана в семейството или в ре-
зидентна грижа, към края на всяка от годините, на 100 000 деца на възраст от 0 до 17 г. в Шумен

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; Национален ста-
тистически Институт, 2016 г. и изчисления на автора

Закриването на ДМСГД и замяната му с други видове формална грижа предимно от семеен тип 
се вижда още по-ясно, ако данните само за децата на възраст от 0 до 2 г., които са основната 
целева група за грижите в ДМСГД, бъдат анализирани както е показано на Фигура 14.

Фигура 14 Дял на всички деца на възраст до 2 г. във всеки вид грижа, към края на всяка от годи-
ните, на 100 000 деца на същата възраст в Шумен

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; Национален ста-
тистически Институт, 2016 г. и изчисления на автора
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Общата тенденция е към разширяване на ползването на формални грижи от семеен тип и на-
маляване на ползването на специализирани институции, но общият дял на децата на възраст 
от 0 до 2 г. във формални грижи леко е нараснал по сравнение с 2010 г., макар и с тенденция 
да намалява устойчиво от 2012 до 2015 г. Ако услугите за подкрепа на семействата успеят да 
станат по-ефективни, този показател трябва да продължи стабилно да намалява. Трябва от-
ново да се отбележи обаче, че тези данни не включват децата, настанени в ЦНСТ или децата 
от Шумен, които са били осиновени или настанени в приемна грижа извън обл. Шумен, така че 
пълният размер на загубата на родителски грижи (и следователно на ползването на формални 
грижи) не е отразен тук. 

За 2010 - 2014 г. има някои данни на национално ниво, които могат в ограничена степен да 
дадат ориентир за данните за Шумен по някои показатели. Фигура 15а показва, че броят на 
живородените деца в Шумен следва обща тенденция на спад на годишна база и да нараства и 
спада с малко повече, отколкото това става на национално ниво. Основната аномалия е през 
2014 г., когато в Шумен има 9% по-малко живородени деца в сравнение с предишната година, 
при ръст от почти 2% в национален мащаб. Факторите за тези различия не са ясни.

Фигура 15а Процент на нарастване/намаляване на броя живородени деца, през всяка от години-
те 2011-2015 г., за Шумен и България

Източник: НСИ, достъп осъществен на http://www.nsi.bg/en/node/6593 09.12.2016 г. ; изчисления на автора

Фигура 15б илюстрира, че затварянето на входа към институцията, създаването на алтернатив-
ни възможности за грижа и планът за закриване на ДМСГД в Шумен означават, че едва малък 
брой новородени и деца на възраст под 1 г. са били настанени в ДМСГД от 2012 г. до 2015 г. Ако 
имаше съпоставими данни за настаняването на деца на възраст от 0 до 1 г. в приемна грижа 
или при близки и роднини, би било възможно да се определи по-точно степента, в която спада-
нето на дела на децата на възраст от 0 до 1 г. във формални грижи в Шумен, показан на Фигура 
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12 по-горе, е типичен за страната като цяло в хода на изпълнението на Плана за действие на 
правителството или е налице по-изразено намаление в Шумен, което да може да бъде свърза-
но с проекта „Семейство за всяко дете“.

Фигура 15б Деца на възраст до 1 г., настанени в ДМСГД от родилното отделение, като процент 
от броя живородени деца в периода 2010 - 2015 г. за Шумен и България

Източник: НСИ, достъп осъществен на http://www.nsi.bg/en/node/6593 09.12.2016 г. и Министерство на здравеопазва-
нето; изчисления на автора

Националните данни, представени на Фигура 15б, отразяват закриването на единадесет детски 
дома през 2015 г. като част от изпълнението на националния план за действие (по данни на 
НСИ броят на ДМСГД е 29 през 2014 г. и 18 през 2015 г.), проекта „Семейство за всяко дете” 
и други паралелно изпълнявани проекти. Без данни, показващи всички различни форми на 
алтернативно настаняване за децата на възраст от 0 до 1 г., включително осиновяване, наста-
няване при близки и роднини или ЦНСТ, не е възможно да се каже определено, че е има нама-
ление на загубата на родителска грижа като процент от броя живородени деца в Шумен, а само 
че няма настанявания в ДМСГД там.

От Фигура 16 е видно засилено ползване на приемна грижа или грижа от настойник в Шумен 
по сравнение със средните стойности за страната, както и по-бързо от средното намаляване 
на ползването на специализирани институции. Тези данни не включват нито ЦНСТ и други 
видове резидентни грижи, нито осиновените деца към края на всяка от годините. Делът на 
децата на възраст от 0 до 17 г. настанени в институции, в приемна грижа или под настой-
ничество към края на всяка от годините продължава да бъде по-висок в Шумен от средния 
за страната33, но изглежда спада малко по-бързо между 2011 г. и 2014 г. от средния темп за 
страната. Данните за 2015 г. помагат за допълнително потвърждаване на тази тенденция по 

33  При все това бележката под линия към данните за TransMonEE за България да гласи, че има някои видове грижи в институции, 
които не са включени в тези данни и може да се окаже, че стойностите за страната в действителност са по-високи и по-близки 
до тези в Шумен.
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сравнение със средните стойности за страната.

Фигура 16 Дял на децата на възраст от 0 до 17 г. настанени в институции, в приемна грижа или 
под настойничество, към края на всяка от годините, на 100 000 деца на възраст от 0 до 17 г.

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; Национален ста-
тистически Институт, 2016 г.; TransMonEE 2016; и изчисления на автора

Без пълни данни за осиновяванията е трудно да се направи категорично заключение, че нама-
ляването на броя бебета и новородени, настанени във формални грижи към края на годината 
между 2012 г- и 2015 г., е резултат от намесата на проект „Семейство за всяко дете“. Реформи-
те в национален мащаб, въвеждането на нови услуги в КСУДС и новите начини на работа, като 
настаняване в приемна грижа за бебета от ОЗД в други области, биха могли да имат подобен 
ефект в другите области. Едно сравнение с области, в които не са въвеждани допълнителни-
те услуги от проект „Семейство за всяко дете“ и където ДМСГД също са закрити, би могло да 
помогне да се отдели неговото въздействие ако не еднозначно, то поне малко по-категорично, 
отколкото това може да се направи само с областните данни за Шумен и ограничените данни 
в национален мащаб.

За оценката не бяха предоставени разбивки на данните за населението по общини, така че не е 
възможно да се сравнят дяловете на децата във формални грижи за всяка община поотделно. 
Като средна стойност през четирите години и половина от 2012 г. до юни 2016 г. 34% от децата 
във формални грижи са били в общ. Шумен, 32% - в Нови пазар, 27% – във Велики Преслав и 
6% – в Каолиново и Венец. От предоставените данни не е ясно дали едно дете във формални 
грижи във всяка от общините е родом от нея, или може да е било настанено във формални 
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грижи в тази община от друга община, защото е имало конкретен детски дом или друга услуга 
за формална грижа, която се е намирала там. Малко по-големият дял на децата във формална 
грижа в общ. Шумен през тези години може да е бил свързан с местонахождението на ДМСГД 
или приемните родители, грижещи се за децата поверени в родилното отделение, което е било 
единственото за областта и е било в общ. Шумен.

Като средна стойност през същите години съотношението на момичетата и момчетата във фор-
мални грижи е било почти еднакво при 49,7% момичета и 50,4% момчета. 

Не всички общини предоставиха пълна разбивка на данните за децата с увреждания във фор-
мални грижи, но данните за общ. Шумен сочат, че средно 31,4% от децата във формални грижи 
са били с увреждания. И тук това би могло да се дължи на факта, че в общината са били на-
лични конкретни видове услуги за деца с увреждания. И в двата случая изглежда вероятно, че 
децата с увреждания са били свръхпредставени в значителна степен сред децата настанени 
във формални грижи.

Ключов извод: броят на случаите за ОЗД нараства през периода на проекта, като причините 
за направленията не са значимо променени през периода на проекта

Както е показано на Фигура 17, през 2010 г. е имало 729 случая на ОЗД, което по това време е 
представлявало 2,1% от детското население на обл. Шумен, а към 2015 г. броят случаи е нара-
стнал до 905 деца или 3% от детското население. Новородените и бебетата на възраст до 1 г. 
е било значително по-вероятно да бъдат насочени към ОЗД, отколкото децата във всяка друга 
възраст. Така например през 2012 г. 8,6% от бебетата на възраст до 1 г. са били насочени към 
ОЗД, по сравнение с 2,7% за всички деца.

Фигура 17 Дял на децата насочени към ОЗД, през всяка от годините, на 100 000 деца на същата 
възраст

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; Национален ста-



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ88

тистически Институт, 2016 г. и изчисления на автора

Нарастването на броя случаи на ОЗД през 2011 г. и 2012 г. по сравнение с други години би мог-
ло да е свързано с три възможни съображения:

ОЗД е имало допълнителен персонал, осигурен от проекта през тези години и затова може да 
е бил по-активен в работата по места, предизвиквайки повече направления

Социалният работник в родилното отделение е бил активен през тези години, което може да 
е довело до по-активно насочване на случаи от родилното отделение, особено на новородени

През 2011 и 2012 г. е била в ход активна деинституционализация на ДМСГД, при което много 
деца са били настанени в приемна грижа и/или осиновени 

Вероятно в случая има съчетание на всички тези фактори. СКЦ не е имало преди 2012 г., така 
че не може да се каже, че увеличеният брой случаи за ОЗД през тези години може да бъде 
свързан с дейността на СКЦ. Заслужава да се отбележи, че броят на направленията отговаря 
на 2-3% от детското население и службите за работа с деца в риск от отделяне следва да съ-
средоточат възможно най-много усилията си върху тези 2-3%.

Най-много случаи се регистрират от ОЗД- Шумен, както е показано на Фигура 18 и броят им 
нараства през периода на проекта. Броят на случаите, регистрирани от ОЗД в другите общини, 
обаче изглежда намалява.

Фигура 18 Процент от всички случаи на ОЗД в областта, регистрирани от всеки общински ОЗД 
от 2010 г. до юни 2016 г.

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; Национален ста-
тистически Институт, 2016 г. и изчисления на автора

Съотношението на случаите на ОЗД в областта от Нови пазар е намаляло от 29% през 2010 
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г. на 17% през 2015 г., а от Велики Преслав - от 21% на 15%. Възможно е това да се дължи на 
начина, по който случаите се записват от всеки ОЗД или да е резултат от работата по проекта, 
но ако е така, не става ясно защо се е стигнало до обратен резултат в ОЗД Шумен и за Венец и 
Каолиново. Още веднъж различията в начина, по който се записват данните, може да са допри-
несли. Макар и новите услуги по места, предоставяни по проекта, да са разположени в района 
в четири отделни структури (ЦМДЗ и трите СКЦ), те са предназначени да осигурят областен 
обхват чрез техния механизъм за мобилна работа и договори с всички общини. Необходими са 
данни за детското население във всяка от общините, за да се проучи по-внимателно дали има 
по-добро покритие с услуги във Велики Преслав и Нови пазар, на което може би се дължи по-
малкият брой случаи на ОЗД или има други икономически, социални или системни фактори, 
които трябва да се отчетат. Един от въпросите, който може да е повлиял на тези показатели във 
Велики Преслав и Нови пазар е разгледан другаде в настоящия доклад. Ако СКЦ не винаги са 
координирали намесата си с ОЗД, някои от случаите, които обикновено биха били отнесени до 
ОЗД може да са били изкуствено отклонени от докладване или регистрация в ОЗД, докато СКЦ 
е работил по тях с цел да опита да подобри положението на семействата. 

Между една четвърт и една трета от всички насочени деца са били на възраст от 0 до 2 г. и го-
лямото мнозинство от тях са били регистрирани в общ. Шумен, както е показано на Фигура 19. 

Фигура 19 Процент от всички случаи на деца на възраст от 0 до 2 г., насочени към ОЗД, разполо-
жени във всяка от общините от 2010 г. до юни 2016 г.

 

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; Национален ста-
тистически Институт, 2016 г. и изчисления на автора

Вероятно високият дял на случаите на деца на възраст от 0 до 2 г. е свързан с разположени-
ето на областното родилно отделение в общ. Шумен. По-ниските дялове на случаите от общ. 
Шумен през 2012 и 2013 г. се съпътстват от по-високи дялове на случаите от Нови пазар и Ве-
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лики Преслав. Това може да бъде свързано със случаите на „успешна“ превенция в родилното 
отделение от 2011 г. и 2012 г., след което децата са преминали към компетенцията на ОЗД, 
когато навършат 1 или 2 г. през 2012 г. и 2013 г. От друга страна, както е показано на Фигура 20, 
реалният брой случаи на деца на възраст до 2 г. е бил по-висок през 2011 г. и 2012 г., отколкото 
в други години и не става ясно дали това се е дължало на голямата активност на социалния ра-
ботник в родилното отделение при определяне и насочване на децата за подкрепа или е било 
свързано с процеса на закриване на ДМСГД и активното насочване на децата към приемна 
грижа и осиновяване.

Фигура 20 Брой на децата на възраст до 2 г., насочени към ОЗД във всяка от общините от 2010 
г. до 2015 г.

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; Национален ста-
тистически Институт, 2016 г. и изчисления на автора

Има някои разминавания в данните, предоставени от ОЗД за броя записани случаи и броя 
причини за записаните случаи. В данните, предоставени за причините за случаите, също има 
някои малки аномалии за 2010 г. и 2011 г., така че анализът за причините за случаите е насочен 
към четирите години 2012-2015, за които явно са предоставени пълни данни. За четирите го-
дини няма значими промени сред причините за случаите и в Таблица 9 са обобщени средният 
брой случаи на година за всяка възрастова група и за всяка група от причини.
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Таблица 9 Списък на причините за случаите през 2012 - 2015 г.

 Възраст на насочените деца: 0-17 г. 0-3 г. 4-6 г. 7-17 г.

Среден брой насочени деца от всяка възрастова група: 653 
деца

266 
деца

133 
деца

254 
деца

Процентен дял на всяка причина за всяка възрастова група:
Намеса на ведомство за закрила на детето - малтретиране, 

насилие, липса на грижа 38% 34% 49% 35%

Искане от родителите - поради увреждане 10% 10% 7% 10%
Искане от родителите - друга причина 11% 11% 9% 12%

Изоставяне от родителите 28% 29% 29% 26%
Други 14% 16% 6% 17%

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; изчисления на автора

Заслужава да се отбележи, че изглежда по-вероятно децата на възраст 4-6 г. да станат обект 
на мерки за закрила на детето, предприети от ОЗД, от останалите деца. Интересно е също, че 
децата на възраст от 0 до 3 г. не е по-вероятно да бъдат поверени от родителите си от другите 
деца, въпреки явно високия дял на новородените, които са насочени към ОЗД в общ. Шумен, 
вероятно от родилното отделение.

Ключова констатация: Действията на ОЗД по случаите са заменили ползването на ДМСГД с 
подкрепа на семействата, приемна грижа и осиновяване и с малко по-висок брой настанявания 
под настойничество от роднини, както и с други услуги в местната общност. 

Един от резултатите, който може да бъде свързан с проекта, е показан на Фигура 21 - устойчиво 
и продължаващо нарастване на дела на случаите за подкрепа на семейства от ОЗД. Фигура 21 
също илюстрира закриването на ДМСГД и засиленото ползване на приемна грижа и осиновя-
ване от ОЗД като отговор на притесненията във връзка със закрилата на детето, изоставянето 
от родителите или исканията от родителите за подкрепа. 

Фигура 21 Процент на децата, насочени за подкрепа на семейството, приемна грижа и осиновяване 
или други мерки след издаване на направление, в хода на изпълнението на проекта през периода 
2010 - юни 2016 г.

Източник: ОЗД към АСП в общини Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каолиново и Венец, 2016 г.; изчисления на автора



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ92

Както вече е отбелязано другаде, има известен разнобой сред ключови информатори за това 
дали ОЗД може да издава формални направления към семейно-консултативните центрове 
предвид неизяснения статут на същите и направленията, записани в тези данни, може да се 
отнасят за други вече съществуващи или нови услуги, разработени извън обхвата на проекта 
„Семейство за всяко дете“. Промяната в схемите на направленията отразява също липсата на 
стария механизъм за реакция, ДМСГД – Шумен и дома за деца лишени от родителска грижа в 
Каспичан. 

Продължаващият ръст при предоставянето на услуги по подкрепа на семейства и реинтегра-
ция след временна приемна грижа през първите 6 месеца на 2016 г. може да изглеждат по 
друг начин, след като бъдат анализирани данните за цялата година, обаче засега изглежда, че 
при липсата на ДМСГД те стават основните видове реакция. Макар при оценката да възникват 
въпроси по качеството на осигуряваната подкрепа, обосноваността на решенията за оставяне 
на децата (или реинтеграцията им) в семействата, които може да не посрещат нуждите им и 
отсъствието на координация между ОЗД, СКЦ и КСУДС при работата със семействата, данните 
показват, че макар и общото съотношение на децата във формални грижи да изглежда стабил-
но, тенденцията да се реагира при опасения във връзка със закрилата на детето с мерки за 
подкрепа или с все по-широк кръг алтернативни услуги в местната общност и да се търси ре-
интеграция от приемна грижа, може да доведе до общо намаляване на нуждите от формални 
грижи в дългосрочен план, докато разработените услуги ще стават по-ефективни. Заслужава 
също да се отбележи, че макар и настаняването при близки и роднини да продължава да се 
явява 10-15% от реакциите по случаи, то все пак продължава да се прилага в значително пове-
че случаи през периода на проекта, отколкото през 2010 г. 

Взети в съчетание, тези ключови констатации може би сочат (с известни уговорки, тъй като има 
непълноти в данните) обща промяна в обичайното поведение на ОЗД, в нагласите и в оби-
чайните реакции, които на теория може да се дължат на закриването на ДМСГД в Шумен и на 
развитието на нови услуги. Това, обаче, може също да бъде свързано и с по-широките рефор-
ми в национален мащаб. Сравнения със съпоставими данни в национален мащаб могат да се 
правят само ограничено, но вече направените такива (вж. Фигура 16) сочат засилено ползване 
на приемна грижа или грижа от настойник в Шумен по сравнение със средните стойности за 
страната, както и по-бързо от средното намаляване на ползването на институции (макар че 
това вероятно важи за всички области, в които са закрити ДМСГД). Делът на децата на въз-
раст от 0 до 17 г. настанени в институции, в приемна грижа или в разширеното семейство към 
края на всяка от годините продължава да бъде по-висок в Шумен от средния за страната, но 
изглежда спада малко по-бързо между 2011 г. и 2014 г. от средния темп за страната. Данните за 
2015 г. помагат за допълнително потвърждаване на тази тенденция по сравнение със средните 
стойности за страната. Ако би могло да се проведе сравнителен анализ на областните данни 
на ОЗД за ключовите показатели, проучени за тази оценка, ще бъде по-вероятно да може да се 
отдели въздействието на проекта „Семейство за всяко дете“ от общите резултати от продължа-
ващото изпълнение на националната програма за реформи.
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6. Представяне на констатациите – обсъждане и 
анализ 

Релевантност
Прави ли проектът това което трябва? Целите подходящи ли са за контекста във връзка с меж-
дународните и национални изисквания и приоритети?

6.1 Релевантност – Равнище 1 Какво е постигнато от УНИЦЕФ

Хармонизиране с националните ангажименти и приоритетите на правителството

УНИЦЕФ приема нормите и стандартите по правата на човека като първична отправна рамка 
за всичко, което прави. Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД), Конвенцията за 
премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (КПВФДЖ) и Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания (КООНПХУ) са нормативните отправни рамки за из-
готвянето и изпълнението на проекти с национални партньори34. Тези документи по правата на 
човека са ратифицирани от България.

Хармонизирането на проекта „Семейство за всяко дете“ с тези международни ангажименти е 
отбелязано по отношение на препоръките за семейната среда и алтернативните грижи, съдър-
жащи се в Заключителните препоръки на Комитета по правата на детето за България, приети 
през 2008 г.35. 

Освен това проектът подпомага въвеждането в действие на националната правителствена Ви-
зия за прилагане на деинституционализацията и е допринесъл за закриването на ДМСГД – Шу-
мен. 

УНИЦЕФ е определил пет ръководни принципа за прилагането на КООНПД, които са общи из-
исквания за всички права36. От тях документът по планирането на проекта „Семейство за всяко 
дете“ посочва принципа за „най-добрия интерес“ на детето като първостепенен. Това е важно 
съображение, тъй като той гласи, че „ведомствата и отделните лица, натоварени с грижата за 
интересите на детето, трябва да направят най-доброто за детето, което е във възможностите 
им“ (Арчърд, 2015 г.) и по този начин ще се търси сметка от тях. 

Документацията по проекта отива по-далеч, като негласно признава принципа на недискрими-
нация (член 2) и правото на живот, оцеляване и развитие (член 6). Не толкова ясно е как са от-
разени останалите два принципа - определението за дете (член 1) и зачитането на възгледите 
на детето (член 12). 

Прегледът на случаите по-горе сочещ, че причините за настаняване на децата в приемна гри-
жа се дължат на материални лишения, е в противоречие с Насоките на ООН за алтернативни 

34 За повече информация относно основания на правата на човека подход към програмирането вж. http://www.unicef.org/
policyanalysis/rights/ [достъп осъществен на 21.10.2016 г.]

35 Комитет по правата на детето. Четиридесет и осма сесия. Разглеждане на докладите, представени от държавите-страни съ-
гласно член 44 от Конвенцията. Заключителни препоръки: БЪЛГАРИЯ. CRC/C/BGR/CO/2 23 юни 2008 г. На разположение на 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx [достъп осъществен на 21.10.2016 г.]

36  Вж. http://www.unicef.org/crc/files/Guiding_Principles.pdf [достъп осъществен на 21.10.2016 г.]
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грижи (ООН, 2010 г., стр. 4, раздел Б, т. 15) които гласят, че дете не следва да бъде настанявано 
в алтернативни грижи поради бедност. Услугата по подкрепа на семейства, предвидена със 
създаването на СКЦ, е предпочитаният вариант. УНИЦЕФ България отбелязва, че продължа-
ващото отделяне на децата от техните семейства поради материални лишения се основава 
на решението на ОЗД, който носи отговорността. Това може би подсказва, че внасянето на 
промени в механизмите на координация и направление между ОЗД и СКЦ може да доведе до 
по-добри резултати за децата. 

България е ратифицирала КООНПХУ след стартирането на проекта. Оправдано би било това 
да се посочва в бъдещата документация. То е особено важно предвид броя на децата с увреж-
дания, които са били настанени в ДМСГД - Шумен и предвид децата и възрастните с уврежда-
ния, които живеят в уязвими общности, където се предоставят услуги. 

Глобалната теория за промяната на УНИЦЕФ за закрила на детето (УНИЦЕФ, 2014 г.) и него-
вата Стратегия за закрила на детето (УНИЦЕФ, 2008 г.) предлагат един системен подход. Той 
отчита, че за децата, нуждаещи се от закрила от насилие, малтретиране, експлоатация и липса 
на грижи може да се изискват различни видове подкрепа от различни сектори в различни пери-
оди от живота им. Това означава, че отделните решения на изолирани въпроси не са подходя-
щи. Например, УНИЦЕФ България отчита това като осигурява развиване на заместващи услуги 
успоредно с плана за закриване на ДМСГД - Шумен. При изпълнение на плана за деинститу-
ционализация проектът „Семейство за всяко дете“ донякъде е отчел това изискване в смисъл, 
че не е достатъчно една институция да само бъде закрита, а трябва успоредно с това да бъдат 
осигурени заместващи услуги: 

„Трябваше да затворим ДМСГД, да институционализираме приемната грижа и да внесем 
законодателни промени [но] толкова широко отворихме вратата, че стана опасно - ис-
кахме да направим нещо за замяна на системата; закрихме домовете, но не изградихме 
нова система за закрила; когато се унищожава една система трябва да се положат гри-
жи да се построи нова, а ние не успяхме в това.“ (ИКИ, бивш персонал на ДАЗД)

Заместващата система не може да бъде отделна, а трябва да осигурява достъп за уязвимите 
деца и семейства до набор от услуги, които отговарят на променящите се нужди. 

Ситуационен анализ и избор на интервенция

На местно равнище съставянето на карти на уязвимостта преди изпълнението на услугата е 
спомогнало за определяне на общностите, в които дейността трябва да се осъществи. Съста-
вянето на карти на уязвимостта е било част от втория етап от процеса на разработване на об-
щия дизайн на проекта. Екипът на УНИЦЕФ България описа общо първия етап на проектиране 
като свързан с правителствената Визия, съдържаща общите параметри за набор от услуги, с 
които ДМСГД да бъдат заместени, в т.ч. именно услугите, които УНИЦЕФ след това е развил с 
партньорите си в област Шумен:
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1. Семейно-консултативен център/комплекс за услуги37

1.1. Семейно консултиране и подкрепа, включително и семейно планиране, консултиране на 
бременни и майки на деца до 3г. - конкретно насочено към рискови групи 

1.2. Ранно идентифициране на риск от изоставяне - идентифициране, наблюдение и подкрепа 
по време на бременността и след раждането

1.3. Формиране и развитие на родителски умения – групи за бременни майки и бъдещи бащи, 
„Училище за родители”, индивидуална работа 

1.4. Услуги за ранна интервенция: включва предоставяне на услуги и дейности, насочени към 
ранна интервенция в подкрепа на родители на новородени деца с увреждания и ниско тегло. 

1.5. Услуги за ранна интервенция на ниво родилен дом за превенция на изоставянето 

1.6. Около 50% от децата, настанени в институциите през 2009 г. са от ромски общности. Ето 
защо има нужда от осигуряване на специални медиатори, избрани от ромските общности. 
Предвижда се по 2-ма медиатори да бъдат назначени във всяка област за подкрепа на превен-
цията на изоставянето и за реинтегрирането на децата в техните семейства.

 Посочените по-горе услуги могат да бъдат в общ комплекс от услуги. Семейно-консултативни-
ят център включва и мобилни услуги. 

2. Център за майчино и детско здраве

2.1. Детска консултация - системно проследяване на здравословното състояние, физическото 
и психомоторно развитие на кърмачето и малкото дете. Предотвратяване на детската забо-
леваемост, смъртност, неглижиране в семейството и други рискове в ранна възраст – екип от 
педиатър, детска сестра, психолог.

2.2. Структуриране на отделенията за недоносени бебета и бебета с ниско тегло (6 в цялата 
страна) от ДМСГД в МБАЛ. В отделенията да се гарантира, че майката не се отделя от детето.

2.3.  Ранна здравна интервенция за деца с увреждания – медицинска рехабилитация, инфор-
миране, консултиране и обучение на родителите;

2.4. Мобилни здравно-социални услуги, предоставяни от профилактичния център за майчино 
и детско здраве.

Една част от тези услуги ще бъдат разкрити в бившите сгради на ДМСГД, но повечето от тях 
ще бъдат разкрити на различни места в областите и ще обслужват както деца до 3-годишна 
възраст, така и деца над тази възрастова граница.

Планът на правителството и този на УНИЦЕФ, от своя страна, са се опирали на проучвания 
за причините за изоставянето на новородени и бебета в България и други части на региона 
на ЦИЕ/ОНД. Едно от опасенията в тази оценка беше, че на повърхността проектът изглежда 
насочен към силно уязвими, изолирани и обособени общности чрез активни мерки за семейно 
планиране, основани на ограничен избор (поставяне на ВМС), които могат да бъдат тълкувани 
неправилно, с произтичащи от това рискове за репутацията на УНИЦЕФ и неговите партньори, 
като форма на дискриминационен контрол на населението. Ключовите информатори явно по-

37  Извадка от Плана за действие за изпълнение на Визията за деинституционализация, 2010 г., Правителство на България
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казват, че те гледат на предпазването от бременност като превенция на поверяването на деца 
и че в целевите общности на проекта, поверяването се приема като почти неизбежно. 

Тези нагласи биха могли да се приравнят към дискриминация и трябва да се разглеждат вни-
мателно. Едно проучване,38 което УНИЦЕФ е възложил за осигуряване на информация при 
планирането на проекта, е стигнало до извод, че:

„Социално-демографският профил на майката, която изоставя дете е следният: тя е 
на възраст около 25 г., с повече от 3 деца, без образование или неграмотна, най-често 
е била безработна преди раждането, разполага с около 85 лв. доход на човек от дома-
кинството; тя е най-често с ромска етническа самоидентификация (54,7%), живее в 
село или малък град; бащата на детето е неизвестен или не го желае.“ (Изследване за 
причините за изоставяне на деца и настаняването им в институция за деца в България)

Този „профил“ се основава на сравнение на 246 случая на деца в институции (разговори с роди-
тели, роднини, институции, членове на общността) и 107 случая на деца, които се отглеждат в 
собствените си семейства. Факторите, които допринасят за поверяването на деца, установени 
от това изследване, са насочени основно към идеята за „безотговорни“ родители, отсъстващи 
бащи, майки, които не се предпазват от забременяване и не посещават женска консултация. 
Проучването явно не взема под внимание системните фактори като дискриминация, бедност, 
социален статус, нито пък е направен критичен анализ на интервютата, в т.ч. с ОЗД, персонал 
на институциите, социални работници и други професионалисти. Отговорността за липсата на 
грижи и малтретирането на децата се приема като носена основно от родителите, изключвайки 
други възможни структурни или обществени фактори, които могат да повлияят на достъпа на 
родителите до здравни, образователни или социални услуги, до услуги по семейно планиране 
и до икономически възможности. 

Други изследвания, които са били публикувани преди началото на проекта (напр. Дачев и др., 
2002 г.; Билсън и Маркова, 2007 г.) и по време на изпълнението на проекта (Браун и др., 2012 г.), 
предлагат критичен поглед към факторите, разглеждани от някои заинтересовани страни, стре-
мящи се да определят основните движещи сили. Отсъствието на семейно планиране например 
може да се предопределя от липсата на достъп до противозачатъчни средства, образование и 
достъп до здравни услуги (поради причини от икономическо или дискриминационно естество). 

Browne определя четири групи рискови фактора с 22 под-фактора/характеристики (Браун, 2012 
г., стр. 48, Таблица 5): 

1.  Характеристики на детето - увреждане/здравни проблеми на детето;

2.  Характеристики на лицата, които се грижат за него - отрицателен опит от детството/лош 
пример от родители, злоупотреба/зависимости, психични проблеми/заболявания на роди-
телите, млада майка (често сама получаваща помощи или без подкрепа от семейството), 
нежелана бременност, липса на образование (общо образование и сексуална просвета);

3.  Характеристики на семейството - малтретиране на децата, домашно насилие, материални 
затруднения/бедност, лоши битови и обществени условия, самотни родители, големи семей-
ства/много деца, липса на социална подкрепа или социална изолация/изключване, лишава-
не от свобода на родителите, ромски семейства/етническо малцинство;

38 Агенция за социално-икономически анализи, „Изследване на УНИЦЕФ за причините за изоставяне на деца и настаняването им 
в институция за деца в България“ (предоставено от УНИЦЕФ, няма дата на публикуване)



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ 97

4.  Фактори на средата - бедност и безработица, липса на образование, липса на достъп до 
противозачатъчни средства, липса на добре обучени и екипирани специалисти, липса на 
ефикасна политика и практика, културни схващания и норми относно изоставянето и инсти-
туционалната грижа.

След това Браун цитира (Браун, 2012 г., стр. 48-49) Билсън и Маркова, 2007 г. които „сочат, че 
вместо да се фокусираме върху семействата като неадекватни и неспособни да се грижат за 
децата си, е необходимо по-внимателно разглеждане на обществени фактори, които подтик-
ват към изоставянето на деца.“ В техните изследвания са установени три ключови области: 
„спасяване и покровителство от държавата“, което ще рече мнение сред някои от професио-
налистите, че децата ще бъдат по-добре в институции, отколкото ако останат у дома със се-
мейства, които едва свързват двата края; „медицински и дефицитни модели на увреждането“, 
което означава, че много здравни професионалисти смятат, че децата с увреждания трябва да 
се намират в специализирани институции и е отбелязано, че препоръчват на родителите на 
деца с увреждания да ги настаняват в заведения, вместо да ги гледат у дома. Третият фактор 
е „дискриминация по етнически признак“ на малцинствени групи в обществото, особено на тези 
от ромски общности. В тези случаи се внушава, че ромските семейства често са насърчавани 
да настаняват децата си в домове, като много здравни професионалисти подготвят документи 
за осиновяване преди да е проведена каквато и да било консултация със семейството“.

Браун отбелязва също (Браун, 2012 г., стр. 48-49) „изследванията, извършени сред ромската 
общност, които са очертали финансовите проблеми, лошите условия на живот и големите се-
мейства като най-силно влияещите фактори за тези родители да настаняват децата си в инсти-
туции (Билсън, Маркова и Петрова, 2003 г.; Дачев, Симеонов, Христова и Михайлова, 2003 г.).“ 

Билсън и Маркова също така критикуват начина, по който едно изследване може да даде по-
грешна информация за разработката на проект и дават като пример изследване на Световната 
банка от 2001 г., в което се прави извод, че бедността стимулира институционализацията на 
децата, но това довежда до разработване на услуги, които не адресират бедността (Билсън и 
Маркова, 2007 г., стр. 63). Като контраст на горното, след това те цитират проучвания, прове-
дени от ромската общност, изяснили ключови въпроси и разработили мерки за работа по тези 
въпроси (пак там, стр. 65-69). Ключът към успеха на интервенциите е била силната и отговорна 
съпричастност сред ромската общност при идентифицирането и след това - при адресирането 
на факторите, които водят към отделяне.

Всъщност услугите по семейно планиране и избягване на нежелана бременност са важни 
здравни услуги и те не могат да бъдат пропуснати чрез услуга по превенция на поверяването 
без особени етични съображения. УНИЦЕФ България има своята роля за противодействие на 
дискриминационни практики от страна на партньорите, в т.ч. от държавата и за прилагане на 
етични, основани на правата подходи и критичен анализ на разбиранията за предизвикател-
ствата пред децата и семействата.

Първоначалният план на проекта за настоящата оценка (Анекс 2) описва предвидената на-
меса и съдържа кратък ситуационен анализ във връзка с първите оценки за общностите въз 
основа на „рискови фактори“, включващи предварително определяне на ромските общности 
като общности с висок риск. Ситуационният анализ изброява дейности, осигурили информация 
за индивидуалните решения за настаняването на децата, в т.ч. оценки на децата и оценки на 
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семействата и прави извода, че основната причина за настаняването на деца в институции са 
„социални проблеми“. Могло е да се направи още за обхващане на по-широката основа от до-
казателства и за даване на допълнителни отправни данни за обяснение на решенията, опреде-
лили общия дизайн. Например, ключови информатори съобщават, че Шумен е избран, защото 
в ДМСГД има най-голям брой деца: 

„УНИЦЕФ избра този в Шумен, защото е голям и неприятен, зарадвах се, когато избраха 
Шумен, защото това беше труден избор.“ (ИКИ, бивш персонал на ДАЗД) 

Включването на препратка към това решение в плана на проекта и на данни в подкрепа или ци-
тирани изследвания би помогнало да се поясни, защо е избрана точно тази област, защо точно 
тези целеви групи и методи и какво е било изходното положение преди проекта. 

Макар че кръгът от интервенции, определени за шуменския областен проект, може да е бил ос-
нован на елементите по-долу, те не са представени последователно от УНИЦЕФ България като 
изрично ползвани при разработването на проекта: областни оценки, съобразяване с национал-
ни стратегии и систематичен преглед на положението на децата в Шумен и в България като 
цяло, политическата и правната среда, националният и местният капацитет или съществуващи 
мерки. Поради това е трудно да бъде формулирана веригата на резултатите за проекта. Така 
например, правителството е създало система от Общностни центрове в подкрепа на децата 
и семействата по проекта за социално включване на Световната банка, дейностите по който 
са започнали преди разработката на проекта и макар някои части от новите услуги, въведени 
от УНИЦЕФ България, да са били базирани в такива услуги (приемната грижа и услугата за 
превенция в родилното отделение са били базирани в Комплекса за социални услуги за деца 
и семейства), други са били разработени като самостоятелни, успоредни услуги (СКЦ, ЦМДЗ). 
Това е важно с оглед настоящите сигнали от правителството, че това е предпочитан модел за 
предоставянето на услуги на етап 2 от Плана за действие за изпълнение на Визията, одобрен 
през октомври 2016 г. 

Два доклада на УНИЦЕФ за равнопоставеността - Новости за равнопоставеността в България, 
2010 г. и Доклад за напредъка по отношение на равнопоставеността, 2011 г. - говорят за новите 
услуги на СКЦ като въвеждане на „услуги по места, които ще работят пряко в ромските общно-
сти“ или „в най-уязвимите общности в обл. Шумен“. На въпроса, защо СКЦ са били създадени 
като отделна обособена услуга, а не като част от КСУДС, персоналът на УНИЦЕФ България 
каза, че това ключово стратегическо решение не е обяснено добре в никой от докладите и че 
основните съображения за него са:

 ● Комплексът не използва подход за мобилна работа по места;

 ● Правителството вече беше включило създаването на СКЦ в стратегическите си документи 
и искахме да се съобразим;

 ● Комплексът работи само в община Шумен, а ние искахме да покрием цялата област.

Ясно определената фактологична база позволява на правителството, гражданското общество 
и УНИЦЕФ да се договорят за приоритетните области на интервенция и за разпределението 
на ролите и отговорностите. Например, един подробен анализ на причините, посочващ основ-
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ните и дълбоките фактори, които спъват капацитета на семействата да се грижат за децата, 
ще позволи насоченост към основните причини за проблемите и резултатите не само да бъдат 
постигнати, а и поддържани. По същия начин, един задълбочен преглед на възможността на 
правителството в крайна сметка да се ангажира с управлението и финансирането на новите 
услуги, би установил на ранен етап въпросите, свързани с изискванията на делегирания от 
държавата орган за предоставянето на услугите. Това от своя страна би подпомогнало дизай-
на на услугата. УНИЦЕФ и партньорите по проекта са стъпили на доказателства от наличните 
модели за доставка на услуги, като закриването на ДМСГД - Тетевен и закриването на [дома 
в] Могилино, вероятно наблягайки на практическата помощ за семействата за превенция на 
нуждата от формални грижи, както и за създаване на алтернатива на грижата в институция и, 
като подчертаят тези връзки в плана на проекта, неговите изпълнители ще допринесат да се 
осигури последователно прилагане на обещаващите практики. 

Според ключови информатори в Шумен, основната причина е разстройството на семейството, 
обаче не всички бедни семейства се провалят в грижата за децата си и не всички деца, нуждае-
щи се от закрила, живеят в бедни семейства. Макар бедността да създава пречки при достъпа, 
напр. когато бременни жени нямат достъп до предродилни здравни грижи, защото не са здрав-
но осигурени, по-общите последици на трайната маргинализация и дискриминация на малцин-
ствените общности също трябва да бъдат отразени изрично в схемата на проекта, тъй като има 
опасност той да е създал някои фактически отделни услуги за малцинствените общности. 

Съгласно методологията на УНИЦЕФ България за СКЦ, една от най-важните задачи на СКЦ 
е да подкрепя маргинализираните общности в достъпа им до масовите услуги чрез посредни-
чество, взаимодействие в мрежи и оказване на техническа помощ на уязвими семейства. В 
практиката тази роля за посредничество и съдействие на клиентите да сътрудничат със съ-
ответните системи може да се наблюдава само отчасти. Връзките с образованието и здраве-
опазването, ОЗД и КСУДС са донякъде явни, но не личи да са били систематично изградени 
и поддържани по цялата мрежа услуги, свързани с жилищното настаняване, повишаването на 
доходите и заетостта, които изглежда са били по-слабо застъпени в интервенциите на СКЦ. 
Подобряването на системите за мониторинг, документиране и ръководство в помощ на социал-
ните работници да прилагат единна методология би спомогнало да се осигури всички аспекти 
на предоставянето на услуги да бъдат потвърдени и резултатите по целия кръг интервенции 
да бъдат ясно видими. Предоставянето на контрацептивни средства пряко на клиентите на 
СКЦ също изпъква като фактическа здравна услуга. За случая на децата с увреждания и въз-
растните с увреждания например КООНПХУ говори съвсем ясно за приобщаването, участието 
и овластяването. Същите принципи за правата на човека важат и когато се работи с всички 
маргинализирани и уязвими общности. Предвид научните доказателства за структурните при-
чини за неравенството, изключването и бедността, дейността би могло по-тясно да се свърже в 
схемата на проекта със структурни промени в управлението и в познанията, нагласите и прак-
тиките на общностите. 
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Изграждане на капацитет

Доказателствената база за местния капацитет да определя дали са налице правилните хора, 
с правилните квалификации и опит за предоставянето на услугите на СКЦ, е била определена 
в проучване от 2011 г., след като дизайнът на проекта е бил завършен. Това е важно, защото 
дава информация за мерките за развитието на капацитет, свързани с предоставянето на услу-
ги. Социалните работници с квалификация в образованието, например, е по-вероятно да тър-
сят и определят интервенции от тази сфера като необходими в местните общности. Нужни са 
подходящите компетенции (умения, знания и начин на поведение), за да може да се работи по 
укрепващ правата начин с маргинализирани и безправни членове на общностите, за да може 
истинските причини и фактори в основата на отделянето на децата и семействата да бъдат 
установени и по тях да се предприемат мерки. Рамката за развитие на капацитет, в която ще 
може да се използват изпробвани на място модели, в момента се разработва и се очаква да 
бъде готова през 2017 г. Например, една поетапна модулна програма за обучение за социални 
сътрудници, свързана със система за акредитация на квалификациите, не само би укрепила 
работната сила, но също би повлияла за подобряване на статута на самите работещи. Това 
е от особено значение, тъй като повечето работещи в този сектор са жени. В сегашния й вид 
обучение е било осигурено и това се потвърждава от персонала на СКЦ и ЦМДЗ, но не е въз-
можно да се коментира доколко то е било системно и стабилно и оттам как то би могло да се 
възпроизведе при разширяване мащаба и мултиплициране на услугите. 

Отбелязва се, че капацитетът се тълкува в тесен смисъл като свързан с личните възможности 
на персонала на СКЦ, ЦМДЗ и ОЗД, отчасти защото правителството по-рано е било планирало 
широкообхватна програма за постоянно професионално обучение в рамките на първия План 
за действие, която така и не е била изпълнена изцяло; развитието на умения в по-широк сми-
съл сред партньорите от страна на администрацията за управление, в т.ч. за мониторинг и из-
готвяне на бюджети, е можело да помогне да се прилага общосистемен подход към закрилата 
на детето и всяка част от системата да е свързана и да взаимодейства. 

Знания и обратна информация, спомагащи за реформите

УНИЦЕФ е предоставил методология за СКЦ, които още нямат статут на делегирани от дър-
жавата и за ЦМДЗ, които имат. Министерството на здравеопазването отчита важната роля на 
УНИЦЕФ за възобновяване на патронажните домашни посещения на медицински сестри и аку-
шерки под формата на ЦМДЗ и за разработването на подхода за закриване на ДМСГД, прило-
жен на пилотна основа при първия План за действие.

„За нас като министерство... проектът на УНИЦЕФ изигра много важа роля за преос-
мисляне на политиките, които прилагаме. Наясно сме, че проектът за закриване на 8 
ДМСГД не беше твърде успешен като краен резултат - той не е най-добрият и услу-
гите не бяха добре пригодени към нуждите на децата. Сравнявайки с изпълнението на 
проекта на УНИЦЕФ, което ставаше успоредно, имахме възможността да видим и друга 
гледна точка. Проектът на УНИЦЕФ показа как поетапната работа на място може 
постоянно да адаптира услугите. Проектът на УНИЦЕФ ни помогна да развием сегаш-
ните ни разбирания за закриването на останалите ДМСГД. И дори да разширим обхвата 
извън закриването на домовете, като адаптираме цялата система за здравни услуги 
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към нуждите на децата и бременните жени... Нещо твърде ценно от проекта на УНИ-
ЦЕФ е положителният опит на медицинските сестри, провеждащи домашни посеще-
ния. Всъщност, ние заимствахме тази идея и успяхме да убедим МТСП, когато писахме 
втория план за деинституционализация, да ни даде възможност дори и като проектно 
финансиране да разкрием такива центрове за домашни посещения във всеки областен 
център. Подобна услуга би могла да е от полза и за възрастните хора и тя не е нещо 
ново за България. Преди 25 г. такава услуга имаше. Това е една от основните полити-
ки, която би ни помогнала да подобрим грижата за децата и възрастните и ще спести 
много пари на здравната система предвид ефективността на услугата. Разбира се, 
трябва да убедим всички части на здравната система, че разкриването на подобна услу-
га е много правилно и по-конкретно ОПЛ. „Бихме искали да разширим мащабите на това 
начинание и да го превърнем в системен подход.“ (ИКИ, МЗ)

Една от обявените цели на проект „Семейство за всяко дете“ е била да се „разработи нов 
модел на интегрирани услуги“ (Анекс 2, страница 1). Това означава, че разработените добри 
практики и извлечените поуки ще бъдат изучени и широко разпространени, а явно до момента 
това е станало само отчасти. Както вече беше отбелязано, един интегриран план за монито-
ринг и оценка, свързан с проекта и другите услуги в областната мрежа, ще позволи данните да 
се събират систематично и да се разпределят стратегически, за да се подпомогне разпростра-
нението. 

Заинтересованите страни от НПО, интервюирани за този доклад за оценка съобщават, че имат 
твърде малко информация за дейностите в Шумен и че е малко справочната документация за 
практиките. Например, оценките на децата и семействата, изготвени в рамките на закриването 
на ДМСГД - Шумен, са важна интервенция при закриване на институция. В други области дър-
жавните ведомства и НПО разработват индивидуални нестандартни подходи към оценката. 
УНИЦЕФ България съобщава, че е в процес на прецизиране и разпространение на емпирично 
доказани добри практики за такъв вид оценки, като принос към по-широкия процес на рефор-
ми, осъществявани в цялата страна. Това ще позволи системата за оценка да бъде подредена 
и представена на правителството като предложение за типова методология за прилагане на 
фаза II от Плана за действие за деинституционализация при широк кръг от услуги.

Предизвикателствата при осигуряване на СКЦ статут на държавно делегирана услуга изглеж-
да се свързани с два въпроса: 1) СКЦ, както е заложен в Плана за действие за изпълнение на 
Визията за ДИ-І, е трябвало да бъде услуга, предлагана в сградата на закрития ДМСГД и той 
е бил проектиран така в осемте пилотни области, докато УНИЦЕФ е конструирал и предложил 
СКЦ като една твърде различна услуга - мобилна и насочена към работа по места в маргина-
лизираните общности и не фиксирана в определено място; 2) СКЦ на УНИЦЕФ е по същество 
социална услуга, докато закриването на другите ДМСГД се ръководи от МЗ и СКЦ, които то е 
разработило в осемте си пилотни области, са били повече насочени към здравни услуги. СКЦ 
въобще не се споменават в Плана за действие на фаза 2 и сега насочеността е към осигу-
ряване необходимите услуги да бъдат разработени без обвързаност с конкретна сграда и да 
покриват няколко кръга секторни компетенции. Предизвикателството за ефективно събиране 
заедно на социални и здравни функции (както и други междусекторни функции, като образова-
ние, социално подпомагане и др.) е важна тема на новия План за действие. Правителството е 
избрало универсалните общностни центрове като предпочитан модел за услуги за изграждане 
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на областни мрежи за услуги и УНИЦЕФ България има своя роля за споделяне на поуките, из-
влечени от проекта „Семейство за всяко дете“, в помощ на други области. Важно е, обаче, да 
бъдат чути и другите ключови послания от новия План за действие, а именно че не е необходи-
мо разкриване на нови услуги, а по-скоро съществуващите услуги (напр. в здравеопазването) 
трябва да станат по-ефективни в достигането до децата и семействата. УНИЦЕФ България 
следва да вземе предвид тези важни съображения, когато разглежда следващите стъпки за 
СКЦ в Шумен и при бъдещи планове за разпространение на модела.

Уместност на основните и вторичните цели на проекта

Първоначалният план по проекта описва замисъла/целта (очакваното въздействие) като: 

„създаване на мрежа от услуги и мерки в подкрепа на родителите и семействата на 
малки деца на възраст от 0 до 3 г., което да доведе до закриването на ДМСГД в Шумен“. 
(Анекс 2, стр. 1) 

ТЗ за настоящата оценка допълнително описва основния замисъл/цел (очакваното въздейст-
вие) на проекта като: 

„да спомогне за намаляване на отделянето на малки деца от семействата им и за подо-
бряване на резултатите в развитието на децата в обл. Шумен, както и за осигуряване 
на информация за политиките на национално ниво. Проектът също има за цел да допри-
несе за закриването на ДМСГД в областта.“ (Анекс 1, стр. 5)

Проектът предвижда три специфични цели (постижения):

1.  Да осигури грижи в семейна среда за децата, настанени в ДМСГД - Шумен;

2.  Да развие нов модел на интегрирани услуги за подкрепа на семействата в риск в областта, 
при който децата на възраст до 3 г. не се настаняват в резидентна грижа; и

3.  Да подкрепи засилването на капацитета на местните власти и системата за закрила на дете-
то за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

Те са описани от гледната точка на доставчик (УНИЦЕФ), което е различно от описание на же-
ланата промяна в условията за децата, включващо елемент на качество. Например:

1.  Децата живеят в благоприятна семейна среда39

2.  Нов модел на интегрирани социални услуги, подпомагащ семействата да се грижат за деца-
та си на възраст от 0 до 3 г. в обл. Шумен

3.  Местната власт има капацитета да действа в най-добрия интерес на детето

Това от своя страна ще позволи насоченост към резултати с точни критерии за успех и подхо-
дящи индикатори. 

39  В съответствие с Регионалния дневен ред на УНИЦЕФ за знания и лидерство в ЦИЕ/ОНД, Стратегия за ключово лидерство, 
Област на резултати 1: Право на детето да живее в благоприятна семейна среда, октомври 2016 г.
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Освен това, при програмното развитие в бъдеще и за да не се допускат неясноти в разширява-
нето на мащабите или разпространението на проекта „Семейство за всяко дете“ (или на други 
проекти свързани с деинституционализация), целта на проекта може да бъде заявена по-ясно, 
за да се уточни дали тя е: 

 ● предотвратяване на разделянето на семействата; или 

 ● да се осигурят грижи за децата в семейна среда 

Това разграничение е важно, защото първото предполага децата да останат в семействата си, 
с произтичащо от това намаляване на децата във формални грижи (заявената цел на УНИ-
ЦЕФ), докато при второто, раздяла настъпва и те ще живеят в приемно семейство или в център 
за настаняване от семеен тип и броят на децата във формални грижи няма сериозно да се 
промени. 

Документът по проекта определя също дейности (резултати) с по-подробно описание (дей-
ност) на това какво е включено, но е необходимо тези дейности да бъдат свързани с постигане 
на целите. 

Индикаторите за постигането на резултатите са описани на две равнища:

А) Индикатори за напредъка в изпълнението на дейностите по проекта; и

Б) Индикатори за ефекта върху целевите групи, на първо място върху децата

И за двете равнища трябва да бъдат въведени изходни данни, целеви показатели и срокове 
(ако такива отсъстват). Например, един показател за напредъка в дейностите по проекта се 
описва като брой обучения, предоставени на персонала на новите услуги; обучението фигури-
ра като дейност при седем от резултатите, обаче трябва да се добави кой ще бъде обучаван, 
колко време и по какви теми, както и изходното ниво, спрямо което броят обучения да може 
да бъде измерван. По подобен начин за индикатора от ниво Б „Процент на новородените или 
бебетата в риск от поверяване, настанени в семейна среда (приемно семейство, осиновяване 
или грижа от роднини) без институционализация“ е необходимо изходно ниво или планов пока-
зател, което да позволи резултатите да се проследяват последователно; дори и посочването, 
че изходното ниво е нула, ако случаят е такъв, помага за ясно наблюдение на напредъка в 
изпълнението.

Макар че заявените цели са ясно обвързани с общото изпълнение на Визията на правител-
ството за деинституционализация, една ясно формулирана верига на резултатите, основана 
на анализ на причините и даваща информация за рамката от стратегически резултати, би под-
помогнала стратегическото изпълнение. Това трябва да изясни как дейностите по проекта ще 
допринесат за институционалните промени, позволяващи на децата да ползват правата си. 

Развитието на проекта по един логичен модел ще покаже дали сборът от планираните компо-
ненти е достатъчен за постигане на желания резултат и би могло да стане основа за плана за 
мониторинг и оценка. Това ще позволи по-лесно да бъдат внасяни систематични промени, ако 
настъпят промени в средата и по-ясно да се покаже как интервенциите в Шумен дават резулта-
ти в рамките на системния подход към закрилата на детето, който застъпва УНИЦЕФ.
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6.2 Релевантност – Равнище 2 Предоставяне на услуги за деца и семейства

Хармонизиране с ангажиментите и приоритетите на местната власт

Дейностите по този проект несъмнено са подпомогнали властите в закриването на ДМСГД - 
Шумен и в развитието на нови социални услуги за деца и семейства в областта. Местните 
власти се гордеят с репутацията си на доставчици на приемна грижа и други социални услуги. 
Включването на СКЦ в Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен за 2016-
2020 г. е ясен израз на подкрепа за новите услуги. 

Това още не е прерастнало в ангажимент за управление и финансиране на услугите; разликите 
в мненията, изказани от заинтересованите страни на място и УНИЦЕФ относно процеса на кан-
дидатстване за делегирано финансиране от държавата може да са свързани с разминаване с 
местните приоритети, или със засилената икономическа и политическа нестабилност в момен-
та, или с промени в стратегията на държавата въз основа на извлечените поуки от прилагането 
на първия План за действие и конкретно за пилотното закриване на осем ДМСГД.

Ефективност

Целите (постиженията) на намесата изпълняват ли се? Какъв е резултатът? Сравнение между 
планирането и изпълнението на целите

6.3 Ефективност - Равнище 1 Какво е постигнато от УНИЦЕФ

Предвидени и непредвидени резултати

Цел (постижение) 1 Да осигури грижи в семейна среда за децата, настанени в ДМСГД – 
Шумен.

С помощта на УНИЦЕФ България ДМСГД - Шумен е бил закрит. Приносът е включвал съдей-
ствие за координацията, финансирането и техническа помощ за развитието на алтернативни 
услуги и комуникация за развитие на чувствителността в обществото, имаща за цел да доведе 
до промяна в нагласите в областта. Това е допринесло и за по-широката цялостна реформа, 
предвидена в правителствения План за действие. УНИЦЕФ България и партньорите от мест-
ната власт съобщават, а данните на системата на ОЗД потвърждават, че поради намаляващата 
заетост, след като деца от ДМСГД- Шумен са престанали да бъдат пренасочвани към него, дет-
ският дом за деца на възраст 4-6 г. в гр. Каспичан, обл. Шумен, също е бил закрит. 

Децата от ДМСГД – Шумен са били пренасочени към своите семейства (под грижите на роди-
тели или роднини), настанени в приемна грижа и по-късно реинтегрирани в семейството си, 
настанени в приемна грижа и по-късно осиновени, настанени и продължаващи да живеят в 
приемна грижа, настанени в малко жилище от семеен тип, а малък брой са били преместени в 
друг център за институционална грижа. 

Резултатите за децата, преместени от ДМСГД – Шумен, не са изцяло осмислени, тъй като липс-
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ват данни за това какво е станало с тях след първоначалното им настаняване и за благосъс-
тоянието им в местата на настаняването им след ДМСГД. Децата, настанени чрез областния 
модел за приемна грижа, въведен в Комплекса за социални услуги с доставчик ИСДП, са полз-
вали подкрепа на последващи етапи до момента, в който през 2016 г. в общ. Шумен е създаден 
новият екип за приемна грижа. Някои от реинтегрираните деца са ползвали подкрепа от СКЦ 
на последващи етапи, но благосъстоянието им в техните домове не е изцяло документирано. 
Информация за благосъстоянието на осиновените деца в повечето случаи няма.

При оценката се установи, че с някои изключения децата от ДМСГД – Шумен в голямата си част 
са били настанени в семейна среда като част от процеса на закриване, твърде често в прием-
ни семейства, последвано от осиновяване. Обаче, тъй като възникна въпрос за капацитета на 
ОЗД за систематична последваща работа с децата за определен период след първоначалното 
настаняване, качеството на грижите след този момент не е известно. Макар УНИЦЕФ България 
да съобщава, че ОЗД са отговорни за мониторинга на децата, той също отбелязва ограничени-
ята в капацитета както на ОЗД, така и на системата за регулиране и проверка в цялост. В най-
малко един случай, описан от ключов информатор, бяха изказани опасения за безопасността 
на дете, което е било реинтегрирано в родното си семейство; макар за тези опасения да е 
докладвано на ОЗД, социалният работник не е имал капацитет да разследва.

Препоръчва се в бъдеще да се въведат предпазни мерки за осигуряване на последовател-
на и навременна последваща работа с децата, изведени от институционални грижи, за да се 
осигури, а) че те са в безопасност и за тях се полагат грижи в семейната среда и б) че броят 
последващи настанявания е ограничен, имайки предвид най-добрия интерес на всяко дете и с 
това да се избягва продължаващата травмираща раздяла. Ако децата бъдат преместени в друг 
ДМСГД или резидентна услуга, мониторингът и последващата работа трябва да проверяват на-
предъка, наличието на контакт с родителите и членовете на семейството и крайните резултати 
за тези деца, както и за децата в семейна и в близка до семейната среда. 

В ДМСГД вече няма деца, за които да се полагат грижи и дневните и почасовите услуги за деца 
с увреждания също са били закрити. Не става ясно дали нуждите от дневни грижи или други 
видове услуги в подкрепа на децата с увреждания са изцяло задоволени в областта посред-
ством мрежата от услуги, които РДСП е развила като част от по-широката реформа. Плановете 
по проект „Семейство за всяко дете“ за развитие на услуга за подпомагане на децата с увреж-
дания и техните семейства са отменени, тъй като се очаква правителството да въведе такива 
услуги съгласно новия План за действие за изпълнение на Визията за деинституционализация. 

Цел (постижение) 2. Да се развие нов модел на интегрирани услуги за подкрепа на семей-
ствата в риск от областта, при който децата на възраст до 3 г. да не бъдат настанявани 
в резидентна грижа

Както е договорено с УНИЦЕФ в началото, настоящата оценка е насочена към закриването на 
ДМСГД-Шумен (разгледано при Цел 1), развитието на приемната грижа за бебета и въвежда-
нето на СКЦ. Макар МТСП да заявява, че предложеният нов закон за социалните услуги ще 
въведе определение за интегрирани социални услуги, засега уеднаквено определение в Бъл-
гария няма. 

В литературата за най-добрите практики за предоставяне на социални услуги интегрираните 



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ106

социални услуги се описват като координиран достъп до услуги от поредица от системи за дос-
тавка и от различни видове (Комисия на ЕС, 2015 г.). Отбелязва се, че интегрирането на услу-
гите е сложна реформа, в която най-често участват няколко заинтересовани страни и че инте-
грацията може да бъде вертикална, което предполага по-систематично и тясно сътрудничество 
между няколко нива на управлението или хоризонтална - която свързва услуги, предоставяни 
от отделни организации (пак там).

В рамките на обхвата на настоящата оценка ключови информатори описаха два различни 
подхода към „интегрираните услуги“. В първия се съдържат елементи от гореописаната добра 
практика, т.е. координирана система за социална работа, улесняваща деца и семействата да 
получават всички услуги, които са им необходими. Вторият, като една единична услуга, която 
предоставя цялата необходима помощ. При първия модел случаите се отварят, управляват и 
затварят. Това включва оценка на нуждите, насочване към услуги и последваща работа под 
формата на придружаване или мониторинг. Водещите случая правят необходимото клиентите 
да бъдат подкрепени да получават услугите там, където те се предоставят, напр. от системите 
за социално подпомагане, здравеопазване, заетост, образование или от правосъдието. Съ-
ществуват механизми за координация както на ниво управление, така и на ниво предоставяне 
на услугите. При втория модел единичната услуга пряко предоставя здравеопазване, образо-
вание и др. Този потенциал за двояко тълкуване затруднява оценката на тази цел, особено 
защото не става ясно какъв е бил замисълът когато целите са били формулирани. 

Услугата приемна грижа за кърмачета, при която бебетата се настаняват направо от родилното 
отделение без първо да се изисква настаняване в институция, се описва от заинтересованите 
страни като нов модел и ключов компонент за „затваряне на входа“ към ДМСГД – Шумен. Тази 
услуга понастоящем е основна част от системата за приемна грижа в Шумен. 

ОЗД съобщава, че съседни области настаняват кърмачета през мрежата от приемни родители 
в Шумен, които са се специализирали в грижите за бебета. Анализът на данните от системата 
на ОЗД отразява по-висок дял на ползване на приемна грижа от средния за страната (Фигура 
16). Анализът на данните за услугата поражда въпроса дали приемната грижа за бебета вече е 
заместила институционалните грижи до такава степен, че превантивната работа в родилното 
отделение може да е започнала да води до настаняване в приемна грижа, а не до пряко връща-
не на детето от болницата в семейството. Възможно е също случаите на превенция да са били 
установени по-рано и за като цяло да има по-малко декларации с намерение за поверяване в 
родилния дом.

Макар това да не е конкретен индикатор за резултат от проекта, анализът на данните за закри-
ла на детето от обл. Шумен и данните за услугите показва, че превенцията на отделянето на 
децата на възраст под 1 г. може би е постигната от мрежата за услуги, разработени от проекта 
и от партньора по проекта РДСП, като част от националните реформи за изпълнение на Плана 
за действие (Фигура 12). Темпът на загуба на грижа в семейството и настаняване във формал-
ни грижи за децата на възраст 1-2 г. обаче изглежда нараства (Фигура 12). Като цяло делът на 
децата на възраст до 2 г. във формални грижи изглежда стабилно намалява след 2012 г. (Фи-
гура 14). Делът на децата на възраст от 0 до 17 г. във формални грижи в Шумен е по-висок от 
средния за страната, но спада по-бързо от средния за страната (Фигура 16). 

Моделът разчита частично на подкрепата в натура по проект „Семейство за всяко дете“ за под-
готовка на приемните родители за настаняванията чрез ИСДП и Комплекса за социални услуги 



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ 107

или чрез СКЦ. Елементи на интеграция на предоставянето на услугите съществуват, доколкото 
ОЗД са официалните държавни органи, отговарящи за децата, настанени в приемна грижа и 
които затова следва да съдействат за достъпа до услуги. Поради ограничения си капацитет, 
както е отбелязано от самите ОЗД и други заинтересовани страни, те често не са били в със-
тояние да поемат тази роля. Освен това Шумен е била първата област, въвела приемна грижа 
за бебета успоредно с осемте пилотни области, закриващи ДМСГД и вече широко прилаганата 
практика не може да бъде изцяло свързана с проекта „Семейство за всяко дете“. Ключови ин-
форматори от НПО описват наличието на обща методология, създадена по държавния проект 
„Приеми ме“, подробно и практическо ръководство за приемната грижа общо и конкретно за 
приемната грижа за бебета, както се разработва за всеки проект поотделно. 

Знанията и опитът, натрупани от Шумен, тепърва трябва да бъдат широко разпространени и да 
помогнат за разработването на призната в национален мащаб подробна процедурна уредба и 
насоки. След разговорите с ключовите информатори е ясно, че приемната грижа за бебета в 
Шумен е призната като ценна нова практика в областта; след като отрази натрупаните знания 
от други области и проекти, тя има потенциала да бъде развита в основан на факти модел за 
практиката от национално значение. 

СКЦ предлагат пакети за подкрепа на семействата чрез своята мобилна работа и работа ба-
зирана в центровете. Те оценяват битовото, психо-социалното, образователното, здравното, 
жилищното, трудовото и икономическото положение на децата и семействата и им помагат да 
получат услуги, с които да посрещнат нуждите си, да запазят целостта на семейството. Това 
обхваща пряко предоставяне на подкрепа за здравни грижи, в случая на услугите по семейно 
планиране и финансово подпомагане за предродилна здравна помощ; учене в ранна детска 
възраст; помощ за административните формалности за получаване на социални придобивки и 
др. Обаче оценката установи, че има пропуски, като по-малко внимание се отделя на въпроси 
на заетостта или устойчивия поминък и на жилищното настаняване. 

Тъй като СКЦ действа извън законово определените услуги като център, който не е делегиран 
от държавата, предоставянето на услуги не включва компонент за официална координация или 
външен мониторинг, макар прегледът на отделните случаи и интервютата с ключови информа-
тори да сочат доказателства, че координация и мониторинг се е провеждала с ОЗД, КСУДС и 
други услуги в област Шумен. Необходими са обаче систематична координация и мониторинг, 
за да се намали възможността за дублиране на услугите. Например, както СКЦ, така и ЦМДЗ 
предлагат предродилни здравни грижи за здравно неосигурени бременни жени извън съществу-
ващата здравна система. Ключови информатори както от СКЦ, така и от ЦМДЗ обясниха, че ма-
кар законодателството да предвижда за здравно неосигурени бременни жени по една безплатна 
предродилна женска консултация, и двете услуги са подпомагали, в т.ч. финансово, втори и 
последващи прегледи за бременни жени, когато това се налага. Това има потенциал допълни-
телно да маргинализира уязвимите общности и макар СКЦ да се описват като замислени да 
подпомагат всички уязвими групи, повечето от клиентите са от ромското и турското етническо 
малцинство. В този контекст персоналът на СКЦ е вложил време и усилия в изграждането на 
отношенията за улесняване на достъпа им до общностите и домовете. Партньорите от местните 
власти потвърждават, че СКЦ са създали отношения на доверие, за да разширят достъпа. Това 
предимство сега трябва да бъде превърнато в приобщаващи практики, при които членовете на 
маргинализираните и безправните общности да бъдат подкрепени за цялостно упражняване на 
правата им на здраве, образование и социално подпомагане чрез масовите услуги.



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ108

Устойчивостта на услугите е разгледана допълнително по-долу. Разработването на пакет от 
спецификации за услугите, в т.ч. методология, регламенти, насоки, пакет за обучение и финан-
сов стандарт ще бъде от ключово значение, за да се позволи на СКЦ да се превърнат в услуга, 
делегирана от държавата или да бъде включен в рамката на делегираните от държавата услуги 
(може би чрез възлагане с договор на НПО, което понастоящем персоналът предпочита). УНИ-
ЦЕФ е възложил първоначална оценка за разработване на финансов стандарт през 2014 г., 
обаче по това трябва тепърва да се постигне съгласие. Без консенсус кой ще отговаря за вна-
сяне на предложение СКЦ да се превърнат в делегиран от държавата модел, потенциалът за 
разширяване на мащабите като услуга, финансирана от държавата, може да бъде ограничен. 
Планът за действие на фаза II, обявен през октомври 2016 г., използва различен модел услуги 
в общността, който според МЗ изглежда се опира, поне отчасти, на информация за услугите на 
ЦМДЗ, разработени от проекта, особено в частта за домашните посещения на медицинските 
сестри и акушерки. МЗ потвърждава, че услугите на СКЦ, както са замислени от първоначал-
ния План за действие, използващи базата на закрития ДМСГД, може да са прекалено негъвка-
ви и подходът разработен от УНИЦЕФ България в Шумен, който е по-гъвкав и мобилен, може 
да е по-подходящ. Това означава, че когато УНИЦЕФ България и неговите партньори в Шумен 
подготвят заявлението за мрежата от услуги да станат делегирани от държавата дейности, те 
следва да се съсредоточат върху описанието на гъвкавите, мобилни компоненти на услугите 
доказали ефикасността си, вместо на структура и физически стандарти. Услугите могат да 
станат устойчиви под различно име и в различна конфигурация на управление от сегашните - 
като част от общностен център или мрежа на услуги в общността. Новият закон за социалните 
услуги също ще бъде важен при определянето, как би могло да се осигури устойчивостта на 
услугите по проекта.

Бележки по постигането на резултати спрямо изходните данни могат да се дават само с уго-
ворки, защото по изходните данни за ключовите показатели и някои от данните за услугите 
има важни ограничаващи съображения. Например, според УНИЦЕФ България, преди интер-
венциите по проекта в Шумен не се е използвала приемна грижа за бебета и всички бебета, 
нуждаещи се от алтернативни грижи, биха били настанени в ДМСГД, така че изходното ниво 
би било „0“ за настаняването в алтернативни грижи, базирани в семейство. Това обаче е 
ограничено представяне на изходното положение, защото оценката показва, че всъщност е 
имало реално силна превенция и оставяне под семейни грижи като един от резултатите от 
интервенциите преди услугите по приемна грижа за бебета да заработят и винаги е имало 
настаняване при близки и роднини. Данните по тези показатели в изходно положение биха 
дали една по-богата и прозрачна картина на това, какво се е променило заради интервенци-
ите по проекта.

Анализът на данните от системата на ОЗД дава със задна дата някакво изходно ниво от 2010 г. 
което сочи (Фигура 21), че услугите по подкрепа на семейства като СКЦ все по-често се използ-
ват от ОЗД като отговор на опасения във връзка със закрилата на детето, поверяване от роди-
телите и други причини за насочване, но може да се посочи само условно, че СКЦ и останалите 
услуги по проекта може да са допринесли за постигането на този резултат. Кърмачетата и бе-
бетата вече не се налага да пребивават в институции и изглежда, че бебетата на възраст под 1 
г. е по-малко вероятно да бъдат отделени от родителите си заради дейностите по проекта, но 
този резултат може да бъде посочен само с ограничена сигурност, тъй като не са разгледани 
всички данни, в т.ч. за осиновяванията от семейства извън Шумен.



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ 109

Цел (постижение 3). За подкрепи засилването на капацитета на местната власт и систе-
мата за закрила на детето за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

В първоначалния план по проекта дейностите, свързани с тази цел, са описани по следния 
начин:

 ● Назначаване на 5 допълнителни социални работника

 ● Предоставяне на обучение и супервизия на ОЗД и представители на съдебната система в 
областта 

 ● Подкрепа на работата на ОЗД чрез предоставяне на средства за дейности и консуматими 
на ОЗД 

 ● Разработване на методология за оценка на риска при семействата и препоръки за подкрепа

Настоящата оценка установи, че временно са били разкрити общо четири длъжности за соци-
ални работници с цел справяне с нарасналия обем работа, свързан със закриването на ДМСГД 
– две в ОЗД в община Шумен и две в ОЗД във Велики Преслав (едната от тях изнесена във 
Върбица). 

Данните на ОЗД за 2011-2013 г., представени по-горе в настоящия доклад, може би отразяват 
тази засилена дейност (вж. например Фигура 17). Обучение е предоставено, обаче заинтере-
сованите ОЗД не споменават за преминато обучение като полза от мерките по проекта, което 
може да е резултат от текучество на персонала или от наличния капацитет. Съдебната власт 
не е включена сред ключовите информатори в тази оценка. Както вече беше посочено, ОЗД 
съобщават, че тъй като СКЦ не са делегирана от държавата дейност те не могат да дават 
официално направления или официално да координират дейността. Въпреки че това може да 
е неправилно тълкуване на действащото законодателство, то все пак е пречка за изцяло ин-
тегрираните и свързани в мрежа дейности. Една специална рамка за професионално развитие 
на персонала на ОЗД, свързана с национален стандарт или с разпоредби за компетентности и 
оценка на знанията, би спомогнала за по-дългосрочната визия за устойчиво развитие на капа-
цитет в сектора, което на свой ред би допринесло за устойчивостта на модела. 

Предоставената бюджетна информация не дава достатъчно сведения, за да се коментира фи-
нансовата подкрепа към ОЗД за дейности и текущи разходи. 

Формализирането на методологиите за оценка на децата в ДМСГД и техните семейства, за 
тяхното осиновяване като стандартна процедура за бъдещите закривания на ДМСГД ще съ-
действа за изготвяне на плановете за закриване в бъдеще по начин, който осигурява добри 
резултати за децата. 

Друга непредвидена последица от това действие е свързана с отмяната на ДДС върху тексто-
вите съобщения, предназначени за набиране на дарения. УНИЦЕФ споменава това като резул-
тат от съвместно застъпничество с по-широка група НПО.

Поемане на задължения

Предоставянето на приемна грижа, особено за кърмачета и бебета, е било ключово изискване 
към услугите, за да се подкрепи закриването на ДМСГД – Шумен. Това е описано като иновация 
на УНИЦЕФ в доклади до донорите и публикации за обещаващи практики (УНИЦЕФ 2015 а). 
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При тази оценка се установи, че развитието на специализирана приемна грижа за бебета и дру-
ги деца е станало възможно благодарение както на непрекъснатите усилия на всички местни 
партньори в Шумен и други области с цел ангажиране с тази нова практика, така и в резултат 
и на правителствения План за действие за изпълнение на Визията за деинституционализация 
на децата в България. Националната мрежа за децата съобщава, че за първи път Планът за 
действие и по-конкретно проектът „Приеми ме“ е позволил на Отделите „Закрила на детето“ да 
настаняват децата направо в приемна грижа, без да се изисква първоначално настаняване в 
институция. Успоредно на закриването на ДМСГД – Шумен, Мрежата оценява Плана за дейст-
вие като „отключил“ процесите, които са позволили на ОЗД да действат „по-смело“ при наста-
няване на децата направо в приемна грижа в общини като Широка Лъка, Кюстендил, Разград, 
Силистра, Ветрен, Златица и други. Без тази новост закриването на ДМСГД, които към октом-
ври 2016 г. вече са намалели с 50%, едва ли щеше да се случи. Действащите в сектора НПО, 
които са подкрепили закриването на ДМСГД в национален мащаб, също съобщиха за участие-
то си в предоставянето на приемна грижа за бебета като част от механизма за контрол на входа 
към институциите. Няма доказателства, от които да е видно, че тези организации са следвали 
утвърден модел, разработен в Шумен. Въпреки това приемната грижа за бебета в Шумен се 
припознава като ценна нова практика в областта, която, чрез включване на натрупаните от дру-
ги проекти и области знания, на свой ред е помогнала за преодоляването на съпротивата сре-
щу настаняването на бебета в приемни семейства непосредствено след родилното отделение. 
С допълнителното въвеждане на познания от други области и проекти, тя има възможността и 
потенциала да бъде развита в основан на факти модел за практиката от национално значение.

Подобрения в благосъстоянието на децата

Изходните и целевите показатели за благосъстоянието на децата в документацията на проекта 
са необходими за оценката, за да може да бъде преценено постигането на целта. Индивидуал-
ните оценки, извършени при закриването на ДМСГД – Шумен, могат да послужат като замес-
тител на изходното ниво, но се изисква последваща индивидуална оценка за определяне на 
промените. По същия начин определение на термина „благосъстояние“40 се изисква, за да се 
осигури допълващите качествени данни да бъдат по-обективни и неподатливи на пристрастие 
при тълкуването. Ключови информатори съобщиха за положителни промени при някои от деца-
та, преместени от ДМСГД – Шумен. Едно дете е описано от респондент от НПО като подобрило 
здравните си показатели още докато е в ДМСГД в резултат на прилагане на план за грижите, с 
който е осигурен основен отговорник, полагащ грижи. Приемните родители, при които са били 
настанени деца с увреждания, също съобщават за положителни промени в обучението и раз-
витието на умения сред настанените деца. Има и съобщения за деца, живеещи в затруднения, 
чието положение не е цялостно наблюдавано или оценено. 

Както вече беше отбелязано, систематичният мониторинг и последваща работа с децата са не-
обходими за набиране на подробна информация за благосъстоянието на децата, преместени 
от ДМСГД – Шумен или общо на децата там. Наличието на грижи в институции е било ограни-
чено; поради това е вероятно деца, които преди това е могло да бъдат настанени в институция, 

40  УНИЦЕФ разработва показатели за измерване на благосъстоянието на децата от 1997 г., вж. Корния, Дж. и Данцигер, С. (1997 
г.) Бедността и лишенията сред децата в промишлено развитите страни, 1994-1995 г., Оксфорд: Clarendon Press и впослед-
ствие чрез редовните Бележници, издавани от Изследователския център Innocenti; вж. също под ред. на Маколи, К. и Роуз, У. 
(2010 г.) Благосъстоянието на детето: Осмисляне на живота на децата, Лондон: Изд. Джесика Кингсли.
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да продължават да живеят в семействата си или да бъдат настанени в приемна грижа или 
осиновени. Това обаче не означава непременно, че те живеят в грижовни семейства, които за-
доволяват потребностите им или че настаняванията са извършени в най-добрия интерес на де-
тето. Вж. например опасенията, изказани в настоящия доклад по повод явното нарастване на 
ползването на приемна грижа за бебета заради интервенциите в родилното отделение, може 
би за сметка на връщането на децата в техните семейства (Фигура 10). Предвид ограничава-
щите фактори, установени в ОЗД, които са нормативно задължени да провеждат работа на 
следващ етап, развитието на механизъм за гарантиране на благосъстоянието при последващо 
настаняване/ия може да заслужава да бъде обмислено. Необходими са повече данни, за да се 
прецени дали реинтеграциите, осиновяванията или настаняванията в дългосрочна грижа са се 
оказали устойчиви за всички деца, преместени от ДМСГД – Шумен.

Принос към реформите на национално равнище

Проектът „Семейство за всяко дете“ е бил изпълнен в подкрепа на Плана за действие и Ви-
зията [за ДИ] на правителството. Закриването на ДМСГД в Шумен е спомогнало за общото 
намаляване в броя на институциите за деца на възраст от 0 до 3 г. в България, а планирането 
на проекта за закриване на детския дом е осигурило информация за целите на проекта на пра-
вителството „Посока семейство“. Методологиите за услугите за СКЦ и ЦМДЗ са били одобрени 
от Министерството на здравеопазването за прилагане при пилотното закриване на осемте ДМ-
СГД. За фаза 2 от Плана за действие са били извлечени поуки от работата на СКЦ и ЦМДЗ и по-
специално, че услугите би трябвало да бъдат мобилни и гъвкави за достигане до общностите, 
особено до маргинализираните общности. Продължава да има трудности в мястото, където се 
срещат социални и здравни услуги, за което проектът е в състояние да помогне на правител-
ството се справи и с двата вида чрез отразяване на практиката по места в Шумен и изясня-
ване на пречките и тесните места при между-секторната работа и за изпробване на практики 
за ефективност, които правителството може да ползва при определяне на сложни схващания 
като „интегрирани“ социални услуги. Проектът би могъл също да изиграе роля за събиране 
на доказателства за противопоставяне на нагласи, които може би допринасят за вкоренените 
дискриминационни практики спрямо родители от маргинализирани общности, в частност сред 
практиците по подкрепа на семействата и закрила на детето, но също и при здравните услуги.

Ключови стратегии за успех

Както вече беше отбелязано, УНИЦЕФ България, местните власти и заинтересованите НПО 
свързват закриването на ДМСГД - Шумен със създаването на приемна грижа за кърмачета и 
бебета и други нови услуги като ЦМДЗ, СКЦ и услугата по превенция в родилното отделение, 
с присъствието на координатора от УНИЦЕФ България и оценките на децата и семействата, 
проведени като прелюдия към планирането на преместването на децата. То също е свързано 
с действията, предприети в контекста на по-широките реформи от правителството и одобре-
ния национален План за действие. Както е обяснено от заинтересованите страни от местната 
администрация, това донякъде обяснява успеха, защото те са имали мандат да съдействат на 
реформите. 

Успехът на СКЦ и ЦМДЗ в смисъл, че те са широко признати и ценени от клиентите услуги, 
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се свързва с гъвкавостта и мобилността им при доставката на услуги; това включва съобще-
ния, че услуги се планират в началото на всяка година; че клиентите могат да получат набор 
от услуги според нуждите си; наличието на фонд за спешни случаи; бюджет за ангажиране 
на външни професионалисти със специфични експертни познания и др. Обаче ще бъде голя-
мо предизвикателство да се разработят начини за финансово обезпечаване на този подход в 
дългосрочен план. За осигуряване на устойчивостта биха могли да помогнат по-убедителни и 
документирани доказателства на резултатите, които могат да бъдат постигнати чрез този под-
ход. Ако правителството може да види пряка връзка между тези инвестиции и намаляването на 
отделянето на деца от семействата (засега тази връзка се вижда само слабо), това би могло да 
стане убедителен аргумент за разработване на съответните финансови стандарти.

Потенциал за разширяване на мащабите

Успешно разширяване на мащаба на приемната грижа за бебета, СКЦ и ЦМДЗ е възможно ако 
тези услуги бъдат основани на разработени стандарти и критерии за ефективност, в т.ч. за ка-
чество на услугите и за резултатите за децата и семействата; и ако в процесите на управление 
и координация участват НПО и други ключови заинтересовани страни (УНИЦЕФ 2015а, стр. 
25). 

За разработка на ясни модели за практиката се изисква много повече от основната методоло-
гия, с която в момента се утвърждават делегираните от държавата услуги. За да може прием-
ната грижа за бебета да стане национална система в дългосрочен план и правителството да е 
сигурно, че най-добрият интерес на детето е защитен при приемната грижа, ще е необходимо 
съпътстващо вторично законодателство, в т.ч. наредби, процедурни указания и учебни матери-
али, както и ясен начин и финансово осигурен механизъм за мониторинг и проверка в рамките 
на съществуващите държавни системи. 

Ключовите елементи на услугите на СКЦ и ЦМДЗ, които са жизнено важни за постигането на 
резултати, трябва да бъдат документирани, а данните - събирани по систематичен начин, за 
да бъде доказана изцяло ефикасността им. Това също ще допринесе за прякото обвързване с 
важните ключови резултати от реформите в национален мащаб като превенцията на отделя-
нето на деца. Разработката на финансови стандарти, свързани с ясни резултати, е ключът към 
подпомагане на разширяването, който позволява на услугите да запазят гъвкавостта си при 
идентифициране и отговор на проблемите и предизвикателствате заедно с бенефициентите, 
както в момента е замислено в дизайна на услугите и в известна степен е приложено в прак-
тиката. Един стандарт за капацитета на персонала и постоянното му професионално развитие 
също ще бъде от особена важност, за да се осигури успешно възпроизвеждане на елементите 
на модела, които осигуряват чувствителност и гъвкавост.

Впечатленията за дублиране на работата в ЦМДЗ и СКЦ, другите социални (подпомагащи), 
здравни и образователни услуги също са евентуални предизвикателства за разширяването на 
мащабите в една система с ограничени ресурси и ще трябва да се осигурят механизми за точна 
координация по целия спектър услуги, в т.ч. систематично и уеднаквено управление на случаи. 
Това ще помогне да се даде отговор на въпросите, поставени на фаза II от Плана за действие 
относно избягване увеличаването на броя услуги, които може да са необходими, а може и да 
не са.
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В крайна сметка всяко разширяване на мащабите трябва да се вмества точно във фаза II от 
Плана за действие. За да може област Шумен да служи като пример за подражание, сред клю-
човите компоненти на сегашната кошница от услуги, които изискват внимание, са:

1. Осигуряване на обоснована оценка на потребността от услуги с активно участие на роди-
тели, професионалисти и самите млади хора - кои са услугите, необходими за подкрепа на 
семействата, за осигуряване на адекватни грижи за децата в семействата и предотвратява-
не на отделянето? В какъв обем са необходими те, къде и от кого трябва да се изпълняват 
и управляват? Какви трябва да бъдат уменията, знанията и поведенията, изискващи се от 
хората, които изпълняват и управляват услугите?

2. Осигуряване на тясна междусекторна координация, така че достъпът до масовите услуги 
да бъде възможно най-широк за всички ползватели на услуги по всички дисциплинарни и 
ведомствени направления. Подходите на управление на случай и работата по случаи с про-
веждане на конференции по случаите и други техники, са доказани механизми за постигане 
на такъв вид координация по индивидуалните случаи. Механизмите за мониторинг и систе-
мите за информация могат да помогнат да се осигури информацията от отделните случаи да 
бъде подадена за ползване при междусекторно планиране на равнище системи.

6.4 Ефективност - Равнище 2 Предоставяне на услуги за деца и семейства

Капацитет на родителите и професионалистите

Капацитетът се разглежда като брой и квалификация на персонала и наличие на инфраструк-
тура и други ресурси, напр. на достатъчни офиси и оборудване, ИТ и транспорт. Социални-
те работници и социалните сътрудници в СКЦ и медицинските сестри в ЦМДЗ са преминали 
обучение по специфични въпроси по предоставянето на услуги за техните сфери на работа. 
Ключовите информатори от тези услуги съобщават, че е имало достатъчен брой персонал с 
оглед обема на работата. Медицинските сестри и персоналът от ЦМДЗ са преминали специ-
ално обучение, осигурено от Варненския университет, социалните работници и социалните 
сътрудници в СКЦ са участвали в комплексна програма за въвеждане в работата и след това в 
обучение. Възможностите за професионално развитие след това или въвеждащото обучение 
за новоназначения персонал изглежда са провеждани ad hoc [при конкретен случай]. Свързва-
нето на обучението и развитието с Националната квалификационна рамка на България чрез 
съответния компетентен орган - Министерството на образованието и науката би подпомогнало 
разширяването на мащабите. 

Капацитетът на ОЗД в област Шумен да предоставят услуги за подкрепа на семействата остава 
на същото равнище, както и преди изпълнението на проекта, макар да има някои признаци, че 
проектът може да е спомогнал за промени в схемите за насочване към услугите за подкрепа на 
семейства от ОЗД и увеличаване на случаите на ОЗД. Макар да са били временно наети до-
пълнителни социални работници, такава помощ вече не е на разположение. Броят на социал-
ните работници и нивата им на отговорност, заедно с ограничените ресурси, с които разполагат 
(в т.ч. за транспорт) водят до голямо текучество на персонала и ограничения за услугите, които 
те могат да предоставят. 
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В обхвата на настоящата оценка не влиза оценка на капацитета на родители и семейства; оба-
че оценките на семействата, проведени в хода на закриването на ДМСГД – Шумен, са потенци-
ална изходна база за последващата работа, ако бъде необходима пълна оценка на капацитета. 

Текуща работа на системата за подкрепа на семействата в Шумен

В обхвата на настоящата оценка не влиза цялостна оценка на системата за подкрепа на се-
мейства в Шумен. Основните изяснени компоненти на СКЦ, Комплексът за социални услуги, 
центровете за дневна грижа за деца с увреждания, Центърът за обществена подкрепа в Нови 
пазар и СКЦ; освен това ЦМДЗ предлага съдействие със здравна насоченост към семейства. 
Работят и са на разположение услуги по предучилищна подготовка и в детска градина, учи-
лищни услуги и общата система за здравеопазване. Чрез Комплекса за социални услуги се 
разработват услуги, които подпомагат достъпа до правосъдие за деца-жертви или свидетели. 
Както вече беше отбелязано, има някои впечатления за дублиране при предоставянето на ус-
луги – СКЦ извършват пряко предоставяне на услуги по целия спектър здравна, образователна 
и друга социална подкрепа, а ЦМДЗ предоставя подобна подкрепа в здравната сфера. Обаче 
тъй като СКЦ още не са делегирана от държавата дейност уникалните им услуги се изпълняват 
по периферията на системата чрез неформални процеси на координация и пренасочване. 

Моделът за управление на случай е доказан механизъм за координация на предоставянето на 
услуги по ефективен и ефикасен начин, за да се осигури закрила на детето. ОЗД е определени-
ят отговорник за всички случаи по закрила на детето в Шумен. Това включва насочване на деца 
и семейства към други делегирани от държавата услуги, в т.ч. тези такива, които се предоставят 
чрез Комплекса за социални услуги. СКЦ не са делегирана от държавата дейност и разбиране-
то на ОЗД е, че те не могат да издават официални направления за тези услуги. СКЦ действат в 
своя собствена система за управление на случаи и по време на ДФГ обсъждаха „случаите“, по 
които работят. Липсва увереност при приключването на случаи, отчасти защото системата не е 
изцяло официална и стандартизирана. Както и при приемната грижа, методологията за работа 
по случаи е ограничена и се нуждае от допълнително процедурно уреждане и насоки, както и 
от наръчник за обучение, за да се осигури качество в предоставянето на услуги и подходящо 
сътрудничество и координация между услуги и между области. 

Ползи с оглед равенството между половете

По цял свят работната сила в социалната сфера е съставена предимно от жени (Хуну и др., 
2012 г.; Правителство на Южна Австралия, 2013 г.; НССР 2011 г.) и неравенството в заплаща-
нето между половете е траен проблем за социалните работници и другите професии, в които 
работят предимно жени. Почти 86% от респондентите (73 души) по време на ИКИ и ДФГ, прове-
дени при тази оценка, бяха жени. Един от механизмите за подобрение и за задържане на хора 
в професията е тя да бъде свързана с квалификационна рамка; осигуряването на наличие на 
квалифицирана работна сила с оценени умения и компетенции ще намали текучеството. 

При оценката не са разгледани социалните и икономическите ползи от достъпа до противо-
зачатъчни средства при постигането на равенство между половете. Макар да са отбелязани 
някои несъществени разлики по пол във връзка с настаняванията на децата, оценката не ус-
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танови дискриминация по полов признак при анализа на данните от системата за закрила на 
детето или при предоставянето на услуги. Отбелязва се, че работата по случаи на СКЦ и ЦМДЗ 
явно става от гледна точка на майката на децата в семейството и по-конкретно във връзка с 
нейното репродуктивно здраве. 

Услугите явно работят по противодействие на домашното насилие срещу жените, както и по 
въпроси на закрила на детето. Въпросът за детските бракове и ранното отпадане на момичета-
та от училище не беше в центъра на настоящата оценка, но се отбелязва, че услугите, разра-
ботени по проекта, го включват като въпрос, по който трябва да работят СКЦ.

Изводи относно достъпа до семейно планиране и разширяването на правата на жените не мо-
гат да се правят. По-нататъшните обсъждания следва да стават в контекста на изразената по-
горе загриженост във връзка с интервенциите с цел семейно планиране в маргинализираните 
общности. 

Ефикасност

Целите постигат ли се по икономичен начин от мярката за намеса? Каква е ефикасността или 
коефициентът на полезно действие на използваните ресурси?

6.5 Ефикасност - Равнище 1 Какво е постигнато от УНИЦЕФ

Използване на ресурсите по проекта

УНИЦЕФ съобщава, че общо 1 957 695 евро са били изразходвани през периода 2011-2016 г. 
за проекта „Семейство за всяко дете“. Това включва 988 685 евро, отпуснати за въвеждането и 
разходите за издръжка на СКЦ. 

Финансовите данни, представени в контекста на оценката, не дават достатъчно подробности 
за извършване на задълбочен финансов анализ на използването на ресурсите (Фигура 22). 
Наличието на подробни бюджети за всеки компонент би позволило оценка на съотношението 
между преки и косвени разходи за проекта. Отчетните периоди са различни, което затруднява 
сравнението. Например на Фигура 22, колона „Е“ е за 18-месечен период, а колона „F“ – за 10 
месеца, колона „H“ е представена като 2014, като в същото време колона „I“ също включва 6 
месеца от 2014 г. По подобен начин за СКЦ не е дадена разбивка на разходи по въвеждането, 
издръжката на услугата и оперативните разходи. Сравнително малката сума за информацион-
ни кампании изглежда пренебрежима в контекста на проекта в цялост, особено след като УНИ-
ЦЕФ смята информирането за социалната промяна за критично важно за успеха на дейностите 
по проекта. Възможно е някои от разходите, свързани с комуникациите да са включени в раз-
ходите за дейността, напр. за подкрепа чрез приемна грижа. Тъй като намесата чрез приемна 
грижа и особено въвеждането на приемна грижа за новородени е сметнато за неделима част от 
плана за закриване на ДМСГД - Шумен се отбелязва, че разходите за приемна грижа също са 
относително малки - около 3% от общите разходи. УНИЦЕФ България отбелязва, че това може 
да е свързано с разходи на правителството за преки разноски за настаняване в приемна грижа. 
Това отразява степента, в която услугата по приемна грижа изцяло се финансира от страна на 
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държавните партньори, а проектното финансиране от УНИЦЕФ добавя допълнителни ползи 
към тази основна услуга.

Не става ясно дали разходите за управление от почти 11% от общата сума представляват 
местен данък, който се прилага в България, или включват прилаганото от УНИЦЕФ в цял свят 
задължително възстановяване на разходите от Централното управление на УНИЦЕФ.

Във финансовия отчет на донорите към юни 2016 г. за проекта „Изход от порочния кръг”, който 
включва подкрепа за приемната грижа, СКЦ и ЦМДЗ, се говори за степен на усвояване от 50% 
през срока на проекта, най-вече поради забавяния в разкриването на центъра за дневна грижа 
в сградата на бившия ДМСГД - Шумен. 

Цялостният финансов анализ и изчисление на разходите на системата за закрила на детето в 
Шумен и нейните отделни компоненти би осигурило за УНИЦЕФ и правителството основа за 
сравнение за ползване от държавата и за пренасяне в други области.

Съотношение разходи/резултати

Данните, предоставени от МЗ от Анализа на домовете за медико-социални грижи за деца (про-
веден през 2011 г. от експерт от Министерството на финансите по молба на УНИЦЕФ и Минис-
терството на здравеопазването), показват, че бюджетът на ДМСГД в Шумен за 2010 г. е бил 
1 258 111 лв. (643 262 евро), или седмият най-голям бюджет в държавата (от общо 31 детски 
дома). Средните разходи за дете на месец са били 1081 лв. (553 евро) за 2011 г. (10-я най-го-
лям бюджет от общо 31). Бюджетите за ДМСГД са били разпределяни като еднократни суми на 
годишна база без оглед на броя настанени деца. Въпреки че спестените разходи, свързани със 
закриването, са получени от МЗ, цялостният бюджет на правителството за формалната грижа 
в момента включва разходи за алтернативна грижа и услуги за общностна подкрепа.

Съотношението разходи/резултати при предоставянето на обществени услуги може да се раз-
глежда като най-изгодното съчетание на разходи, качество и устойчивост. За да се прецени 
съотношението разходи/резултати анализът на ефективността на разходите (подобрения в ка-
чествените показатели, напр. посещение на училище, преминаване в по-горни класове, про-
центи на грамотност) трябва да бъде претеглен спрямо анализ на разходите и ползите (нами-
ране на паричен израз на качествените резултати), за да се види дали ползите превишават 
разходите. На този етап съотношението разходи/резултати за проект „Семейство за всяко дете“ 
не може да бъде преценено, тъй като качествените показатели трябва да бъдат уточнени пре-
ди да се приложат към подробната финансова информация. За да се извърши цялостна оценка 
на съотношението разходи/резултати, е необходимо пълно изчисляване на себестойността на 
текущите услуги, включително съгласие относно качествените резултати; вероятно обаче раз-
ходите за дете са намалели значително.
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Фигура 22. Финансов отчет за проект „Семейство за всяко дете“ Източник: УНИЦЕФ 2016 г.

A B – D E F G H I J J
Дейност 2011 г. – 30 

юни 2012 г. 
(EUR)

1 юли 2012 
г. – 31 март 

2013 г. (EUR)

Април – 
декември 

2013 г. 
(EUR)

2014 г. 
(EUR)

Юли 
2014 г. – 
ноември 

2015 г. 
(EUR)

2016 г. 
(EUR)

Всичко 
(EUR)

1 Оценка на здравния 
статус и развитието 
на децата в детския 
дом

24 743,97 24 743,97

2 Оценка на 
семействата на 
децата от детския дом 
в Шумен

6 426,94 6 426,94

3 Оценка на 
общностите в риск в 
обл. Шумен

22 430,37 22 430,37

4 Повишаване на 
капацитета на 
персонала от детския 
дом

24 660,22 24 660,22

5 Превенция на 
изоставянето на ниво 
родилно отделение

10 864,95 20 354,53 15 869,63 47 089,11

6 Семейно-
консултативни 
центрове

170 483,07 153 443,81 95 206,51 76 079,00 349 768,93 143 704,20 988 685,52

7 Подпомагане на 
приемната грижа

8 436,32 10 177,26 7 934,82 9 203,25 26 049,43 61 801,08

8 Център за майчино и 
детско здраве

71 495,48 81 806,70 107 481,19 109 725,13 71 989,78 442 498,29

9 Подготовка за 
създаване на дневни 
центрове за деца с 
увреждания

17 020,91 524,59 4 031,54 16 812,99 612,33 39 002,35

10 Увеличаване на 
капацитета за закрила 
на детето в областта

41 781,24 8 151,02 10 430,35 60 362,61

11 Въвеждане на 
програми за здравна 
просвета в училище 

2 697,06 7 872,00 10 569,06

12 Информационни 
кампании

2 968,16 2 968,16

13 Анализи в подкрепа 
на процеса на 
закриване на ДМСГД, 
инициирани от 
УНИЦЕФ

590,36 3 067,75 4 454,56 8 112,68

14 Управление на 
услугата

32 308,90 22 669,92 12 989,05 23 554,48 68 439,05 58 383,24 218,344,64

Всичко 365 412,48 297 756,35 228 268,59 220 772,49 570 795,54 274 689,55 1 957 695,00

Координация - Какво е постигнато от УНИЦЕФ

Координацията на проекта се осъществи от УНИЦЕФ България чрез Меморандуми за разбира-
телство, които са били в помощ на разпределението на ролите и задълженията сред партньо-
рите. Силният мандат за реформа, осигурен от Визията и Плана за действие, също е подпомог-
нал координацията между ведомствата на областно равнище при планирането и изпълнението 
на проекта. Някои от респондентите отбелязват ролята, която УНИЦЕФ България е изиграл за 
подпомагане на координацията между МЗ и МТСП на национално равнище. Механизмите на 
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координация на проект „Семейство за всяко дете“ са описани в Меморандумите за разбира-
телство на национално и поднационално равнище, които са били подписани между УНИЦЕФ 
България и правителството. За по-задълбочен преглед на официалните механизми за коорди-
нация в изпълнението на проекта биха спомогнали данни как тя е осъществявана на практика, 
например дневен ред на заседания, протоколи, списъци на участниците. Ключови заинтере-
совани страни от местните администрации съобщават за „добро сътрудничество“ с УНИЦЕФ, 
като ръководителите на услугите се отчитат пред общините. По подобен начин на национално 
равнище правителството потвърждава съдействието на УНИЦЕФ в развитието на сектора за 
закрила на детето. 

УНИЦЕФ България съобщава за положението по места:

„Като цяло, нашето мнение за координацията, особено по отделните случаи е, че е за-
дача на ОЗД да управляват работата по случай“. (ИКИ, УНИЦЕФ България)

И в същото време потвърждава, че:

„Това може да е проблем предвид техния [на ОЗД] капацитет“. (ИКИ, УНИЦЕФ България)

Структурираната официална координация на УНИЦЕФ България с партньорите от правител-
ството и от сектора на НПО би допринесла за разпространяване на добрите практики и извле-
чените поуки. Това може да включва, например, координация и подкрепа за учене от опита на 
годишна база, координационни планове за организиране на семинари за подробно учене от 
добрите практики и обмен на технически, практически и учебни методологии тип „как се прави“. 

Като международен партньор в областта на развитието УНИЦЕФ е в уникално положение да 
събира заинтересовани страни на национално, местно и секторно равнище, да подпомага раз-
работването и прилагането на политики, управлението, отчетността и др., което в крайна смет-
ка дава резултат за развитие. Някои заинтересовани страни (както от правителството, така и 
от НПО) смятат, че УНИЦЕФ България е преобразувал дейността си в хибрид, който съчетава 
традиционната роля на представителство за страната с ролята на национален комитет (за на-
биране на средства) и пряк доставчик на услуги. Макар и ключови информатори от УНИЦЕФ 
България да съобщават, че СКЦ е общинска услуга, някои респонденти явно гледат на нея 
като на фактическо поделение на УНИЦЕФ, който изцяло финансира, подпомага, мониторира 
и управлява услугата. Това потенциално би могло да подкопае ролята на УНИЦЕФ като орга-
низатор и координатор на помощта за нуждите на развитието в сектора на правата на детето. 

Мониторинг и оценка 

За мониторинга на напредъка спрямо очакваните резултати се изисква систематично събиране 
на данни в рамка за мониторинг и оценка, свързана с първоначалния план на проекта. Както 
вече беше отбелязано, трябва да бъдат предоставени изходни данни и стойности по сравнение 
с показателите, свързани с планираните резултати и цели. 

Мониторингът явно е бил провеждан ad hoc; персоналът на УНИЦЕФ е провеждал редовно 
посещения в обл. Шумен за срещи с представители на местните власти и персонала, обаче 
редовни доклади за наблюдението не са виждани от екипа по оценката. Дейностите за систе-
матизиране на събирането на данни включват въвеждане на електронна база данни за упра-
вленска информация за ЦМДЗ и база данни в табличен вид във формат Excel за СКЦ. Базата 
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данни на ЦМДЗ е отчетена като управленско средство на УНИЦЕФ и не е разгледана в никаква 
степен. Достоверността на базата данни на СКЦ се нуждае от проверка, тъй като въвеждането 
на данните за 2011-2015 г. е проведено през април 2016 г. от социални работници и социал-
ни сътрудници от СКЦ. Данните дават ограничена информация за отворените и затворените 
случаи и услугите, ползвани от децата и семействата и поради това не позволяват отчитане 
на резултати от гледна точка на ползите за децата. Например, едно просто табло с посочена 
информация за първичните и вторичните оценени нужди, издадените направления и предоста-
вените услуги може да служи като просто помагало за целите на мониторинга. Това позволява 
обща оценка на статуса „с един поглед“ за даден случай, при което се вижда дали детето е 
имало нужда от тази услуга, било ли е насочено към и ползвало ли е услугата ... и евентуално 
довело до приключване на случая и така дава информация за резултатите за децата. Систе-
мите за СКЦ и ЦМДЗ не са свързани и не могат да установят дали едно и също семейство не 
е клиент и на двете услуги. Базите данни са разработени отделно от данните за събиране на 
административни данни на правителството и управленските информационни системи, в т.ч. 
новата УИС, както съобщава АСП. 

6.6 Ефикасност - Равнище 2 Предоставяне на услуги за деца и семейства

Използване на ресурсите от държавата

Ресурсите за приемна грижа са използвани от правителството с пряко подпомагане от бюджета 
на ЕС; помещенията са били осигурени от местната администрация за работата на ЦМДЗ и 
СКЦ, а първоначалните разходи по ремонт и оборудване на услугите и разходите за издръжка 
са били финансирани от УНИЦЕФ България. УНИЦЕФ България отбелязва, че ЦМДЗ е вклю-
чен във фаза II на Плана за действие за деинституционализация. Други ресурси засега не са 
предоставени от държавата за издръжка на дейностите след края на 2017 г. На национално 
ниво МТСП е изказало предпочитание за използване на ограничените си ресурси за продъл-
жаване на издръжката на общностните центрове, разработени в рамките на Проекта за соци-
ално включване, финансиран от Световната банка, и може би ще има място за включване на 
услугите на СКЦ и ЦМДЗ в тези центрове, както са разработени в Шумен. УНИЦЕФ съобщава, 
че Центърът за дневна грижа за деца с увреждания в Нови пазар е бил създаден с проектно 
финансиране, а вече е делегирана от държавата дейност.

Координация - предоставяне на услугите

Отбелязва се известна координация на ниво работа по случаи между услугите по проекта, 
ОЗД, КСУДС и други услуги в областната мрежа за услуги в Шумен, но не става ясно дали това 
е правено систематично за всички случаи. На практическо ниво координацията на услугите за 
работа по случаи за децата и семействата изглежда ограничена от управленските системи за 
информация, необходимостта от статут на делегирани от държавата за СКЦ, от ограничения 
капацитет на ОЗД да събира заинтересованите страни и мненията за отговорността за услуги-
те, които се финансират и управляват от УНИЦЕФ България. 
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Въздействие

Интервенцията допринася ли за постигането на общата цел?

6.7 Въздействие – Равнище 1 Какво е постигнато от УНИЦЕФ и Равнище 2 
Предоставяне на услуги за деца и семейства

При измерването на въздействието екипът по оценката разгледа последиците от интервенции-
те, в т.ч. краткосрочните постижения, както и по-дългосрочните ефекти. 

Определянето на желаното въздействие е първият и най-важен въпрос, на който трябва да се 
отговори при подготовката на проект или интервенция; както вече беше отбелязано, поради 
начина, по който са формулирани общата и специфичните цел/и на проекта и индикаторите, 
измерването на въздействието на проекта „Семейство за всяко дете“ е затруднено.

Превенция на разделянето на семейства

Както вече беше отбелязано, неяснотата при формулировката на целта на проект „Семейство 
за всяко дете“ има последствия при анализа на въздействието; а именно дали целта (очаква-
ното въздействие) е била:

 ● предотвратяване на разделянето на семействата; или 

 ● да се осигурят грижи за децата в семейна среда. 

Това разграничение е важно, защото първото предполага децата да останат в семействата си 
и се стига до намаляване на броя на децата във формална грижа, докато при второто раздяла 
настъпва и децата живеят в приемно семейство или в център за настаняване от семеен тип и 
броят на децата във формална грижа няма сериозно да намалее.

При тази формулировка е необходимо също да се държи сметка за благосъстоянието на де-
цата. Макар семейните грижи да са за предпочитане, качеството на грижата в семейство или 
алтернативни грижи е важно измерение за определянето на въздействието. 

Закриването на ДМСГД – Шумен е важен, необратим резултат от интервенцията. Такъв е и пос-
ледващият и непредвиден резултат на закриването на детския дом в гр. Каспичан.

Делът на децата на възраст от 0 до 2 г. във формални грижи – мерило за разделянето на де-
цата от семействата – изглежда е намалял стабилно след 2012 г., но ако данните са верни, той 
все пак е малко по-висок, отколкото в началото на проекта през 2010 г. (Фигура14). За пълно 
потвърждение на тази констатация са нужни още данни. Превенцията на отделянето на децата 
на възраст от 0 до 1 г. може би е постигната от мрежата за услуги, разработени от проекта и от 
партньора по проекта РДСП, като част от националните реформи за изпълнение на Плана за 
действие (Фигура 12). Темпът на загуба на грижа в семейството и настаняване във формални 
грижи за децата на възраст 1-2 г. обаче изглежда нараства (Фигура 12). Делът на децата на 
възраст от 0 до 17 г. във формални грижи в Шумен е по-висок от средния за страната, но спада 
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по-бързо от средния за страната (Фигура 16). 

Нарасналото ползване на услуги за подкрепа на семейства, реинтеграцията, осиновяванията 
и приемната грижа се потвърждават от анализ на данните на ОЗД. Ако тенденцията се запази, 
това може да доведе в крайна сметка до намаляване на дела на децата във формални грижи 
по сравнение с периода преди интервенциите по проекта да започнат.

Развитието на приемната грижа за бебета е значимо и положително явление. Развитието на 
приемната грижа за бебета е било осъществено на пилотна основа от ИСДП в партньорство 
с проекта „Семейство за всяко дете“ и е имало за цел да подкрепи закриването на ДМСГД – 
Шумен. Първите бебета са били настанени в приемна грижа през пролетта на 2011 г. По-на-
татъшното развитие на тази практика е станало възможно благодарение на правителствения 
План за действие за изпълнение на Визията за деинституционализация на децата в България. 
Националната мрежа за децата съобщава, че Планът за действие и по-конкретно проектите 
„Посока семейство“ и „Приеми ме“ е насърчил Отделите „Закрила на детето“ да настаняват 
децата направо в приемна грижа, без да се изисква първоначално настаняване в институция. 
Така и успоредно с приемната грижа за новородени, разработена във връзка със закриването 
на ДМСГД – Шумен, Мрежата оценява Плана за действие и другите пилотни проекти като „от-
ключили“ процесите, които са позволили на ОЗД да действат „по-смело“ при настаняване на 
децата направо в приемна грижа в общини като Широка Лъка, Кюстендил, Разград, Силистра, 
Ветрен, Златица и други.

Системата за приемна грижа е претърпяла значителни промени през периода на изпълнение 
на проекта. Приемните родители, подпомогнати от ИСДП чрез КСУДС, са били под внимателно 
наблюдение и им е била оказвана сериозна помощ; механизмите за осигуряване на качеството 
в сегашната система все още не са известни. 

Аномалиите при събирането на данни за СКЦ означават, че не е възможно категорично да се 
докладва за превенцията на разделянето на семейства i) защото типологията, прилагана при 
услугите, не е последователна и ii) защото данните се нуждаят от допълнително обсъждане 
за потвърждение на валидността им. Обаче в хода на ДФГ персоналът на СКЦ докладва за 
отделни случаи. Беше даден пример с майка, обявила намерението си да повери бебето си, но 
след намесата на социалните работници детето останало у дома. Обаче както вече беше от-
белязано, качеството на домашната среда е също толкова важно, за да може детето да се раз-
вива оптимално. Още веднъж, нарастването през 2014 и 2015 г. на дела на децата на възраст 
1 - 2 г. настанени за формална грижа (Фигура 14) и по-високите дялове на насочване към ОЗД 
от съображения за закрила за децата на възраст 4-6 г. (Таблица 9) показват, че е необходима 
допълнителна работа от СКЦ и другите услуги в мрежата, за да станат те изцяло ефективни в 
превенцията на отделянето и осигуряване благосъстоянието на по-малките деца.

По-добри резултати в развитието на децата

Въздействието върху резултатите в развитието на децата е трудно да бъде оценено спрямо 
изходна база, тъй като показателите и стойностите за развитието е трябвало да бъдат опреде-
лени в началото на проекта. Ако се предположи, че децата в семейна грижа ще имат по-добри 
резултати в развитието си, особено малките деца, тогава закриването на ДМСГД и настаня-
ванията на деца в семейства (с някои малки изключения) може да се приеме като довело до 
по-добри резултати в развитието. Отсъствието на последващ мониторинг на осиновените или 
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реинтегрирани деца, обаче, затруднява пълното потвърждение на това предположение. 

Заместващите показатели - напр. броят деца, които постъпват в занимания за предучилищна 
подготовка, показват, че има някои положителни промени. За един СКЦ броят е намалял от 
първоначално 37 деца в първата група до 6 в последната, тъй като децата посещават дър-
жавна детска градина. Според СКЦ, това сочи, че родителите си дават сметка за важността на 
образованието (благодарение на разяснителната работа на СКЦ в общността) или се дължи на 
условията на социалните помощи, за получаването на които се изисква посещение на учили-
ще. Това може да е било свързано също със законовото изискване, въведено преди две години, 
всички деца да посещават поне една година предучилищна подготовка. 

Макар в първоначалния план на проекта да се предвижда „намаление с 90 процента на дела на 
децата от общности в риск, отглеждани в своите семейства, които нямат задължителните иму-
низации (според изискванията за съответната възрастова група)“, отчет за това няма. Данните 
за ваксинациите в обл. Шумен и конкретно за общностите, в които се предвижда интервенция, 
не са разглеждани от настоящата оценка. 

Промяна в политиката

Изглежда, че проектът е допринесъл за включването на домашните посещения на медицински 
сестри и акушерки в семействата във фаза 2 на Плана за действие и може да е помогнал на 
правителството да преоцени подхода към пилотното закриване на ДМСГД, като предлага ал-
тернативен модел. Трудно е да се определи точното естество на алтернативния модел, но то 
изглежда свързано с гъвкавостта при определянето и реакцията на нуждите и общо е описано 
от един от респондентите като показало:

...“как поетапната работа на място може постоянно да адаптира услугите. Проектът 
на УНИЦЕФ ни помогна да развием сегашните ни разбирания за закриването на остана-
лите ДМСГД. И дори да разширим обхвата извън закриването на домовете, като адап-
тираме цялата система за здравни услуги към нуждите на децата и бременните жени“. 
(ИКИ, МЗ)

Макар респондентът да свързва тези промени в политиката с УНИЦЕФ България, изглежда ве-
роятно, че е имало и друг принос от други фактори, участвали в процесите по затваряне на ДМ-
СГД. Документирането на националната и областната координация би могло да помогне да се 
докаже по-точно приносът на УНИЦЕФ България към развитието на националната политическа 
рамка. Макар практиката на приемната грижа за бебета да е вече широко разпространена, тази 
новост все още предстои да бъде официално оформена в национален мащаб. 
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Устойчивост

Положителните ефекти или въздействия устойчиви ли са?

6.8 Устойчивост – Равнище 1 Какво е постигнато от УНИЦЕФ и Равнище 2 
Предоставяне на услуги за деца и семейства 

Закриването на ДМСГД - Шумен, което в началото е било смятано за трудно поради големия 
брой настанени деца и съпротивата от персонала, показва, че закриването на такъв вид заве-
дения е възможно. Продължаващият процес на деинституционализация е бил допълнително 
подкрепен от преминаването към фаза II на правителствения План за действие през октомври 
2016 г. Практиката за настаняване на бебета в резидентна институционална грижа е била за-
менена с алтернативни мерки и процесът на закриване на останалите ДМГСД е в ход. Това 
засега не е признато като национален план за действие за развитие на социални услуги за 
децата и семействата, които ще заместят досегашните грижи в институции. Обаче МТСП из-
рази намерението си да развие Общностните центрове, създадени по проекта на Световната 
банка за социално включване и да продължи финансирането им, използвайки средствата за 
бюджетна помощ от ЕС, което е сигурен признак, че развитието на социалните услуги се прие-
ма като необходимост, за да може да продължи закриването на специализираните институции. 
По подобен начин предходното развитие на Комплекса за социални услуги в Шумен и на кръга 
от предоставяни от държавата услуги е друг положителен признак за необходимостта от пре-
доставяне на социални услуги в общността за закрила на детето като цяло. 

Бъдещето на СКЦ е по-несигурно; шест години след въвеждането си услугата няма статут на 
делегирана от държавата дейност и остава изцяло финансирана и действаща под егидата на 
УНИЦЕФ България. Необходима е ясно формулирана стратегия за предаването им под уп-
равлението на местните власти, за включване в услугите базирани в общността, предвидени 
за фаза II на Плана за действие или за разширяване на мащабите до национално ниво. Има 
също опасения, че ако прехвърлянето се осъществи, елементите, които открояват СКЦ от ос-
таналите социални услуги, в т.ч. гъвкавостта при предоставянето на услуги, фондът за спешни 
случаи, наличието на подпомагане в натура и механизмът за мобилна работа могат да бъдат 
свити или орязани. Услугите са разработени, за да отговорят на потребностите на деца и се-
мейства от уязвими и маргинализирани общности. В тези общности влиза значителен брой 
крайно маргинализирано население, в т.ч. от ромското и турското малцинство. За да получат 
достъп, СКЦ са ангажирали част от екипа си от тези общности; съобщава се, че това е допри-
несло за възприемането на екипа от СКЦ и готовността на семействата да сътрудничат с тях. 
Ключови информатори от сектора на НПО и служители на СКЦ изказаха опасения, че когато 
услугата премине под общинско управление, както се предвижда, този капацитет за набиране 
на подходящ персонал може да бъде загубен.

Координация след проекта и капацитет за предоставяне в бъдеще

Точно гъвкавостта, която е проектна характеристика на СКЦ, е това, което може да попречи 
за възприемането им като делегирана от държавата дейност. В обхвата на настоящата оценка 
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не влиза пълен и цялостен преглед и анализ на правната основа, върху която СКЦ работят в 
момента и на която те биха могли да работят в бъдеще. Обаче след ключови информатори на 
местно и национално равнище има консенсус, че включването като делегирана от държавата 
дейност е от критично значение, за да може СКЦ да получава финансиране от държавния бю-
джет в сегашния си вид. 

Разработването на „стандарт“ за СКЦ или за подходите на съставните му услуги е желателно 
за устойчивостта. Това е едно интересно предположение, защото самото естество на СКЦ е 
нестандартизирано, за да могат гъвкаво да отговарят на различните потребности на своите 
целеви общности. 

Отделно от това, приемната грижа е изправена пред предизвикателства предвид въведените 
от държавата механизми за финансиране и обусловеното от това развитие на нови механи-
зми, които да управляват приемната грижа, които може да нямат нужната подготовка и опит да 
предлагат качествени услуги. Това може да изложи на риск настаняванията в приемна грижа, 
тъй като приемните родители не получават същата подкрепа и качеството на приемната грижа 
в бъдеще като мярка за закрила на детето. 

Капацитетът на ОЗД за закрила на детето се нуждае от по-нататъшно развитие. Числеността 
на социалните работници и достъпът им до ресурси означава, че те изпълняват защитната си 
роля със сериозни ограничения. По същия начин за системата на управление на случаи, при 
която ОЗД е отговорник за случаите, а доставчиците на услуги са социални работници, се изис-
кват задълбочени и подробни процедурни правилници и указания в помощ на прилагането на 
минималните стандарти. Това ще направи възможно по-цялостно и координирано предоставя-
не на услугата по закрила на детето на местно равнище.

Макар СКЦ и ЦМДЗ да са свързани с различни ведомства в държавната администрация, за 
използване на място на ограничените ресурси ще се изисква обмисляне и планиране, за да 
се определи дали и двете услуги могат да се поддържат; това е особено важно, когато за тези 
услуги има впечатление, че се дублират.
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7. Заключения
Във връзка с рамката на оценката резултатите са обобщени под формата на светофар, при 
което положителният резултат се маркира в зелено, резултатът с някои предизвикателства - в 
жълто, а проблематичният резултат - в червено. 

Това измерване е под условие на ограниченията, описани по-горе относно релевантността на 
основната цел и специфичните цели на проекта и затова следва да се приеме с уговорки.

Общата оценка е дадена спрямо двата набора формулировки за основната и специфичните 
цели, описани в първоначалния план за проекта и ТЗ за настоящата оценка. 
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Източник: „План за закриване на Дома за медико-социални 
грижи за деца (ДМСГД)“ - Шумен Мярка

Създаване на мрежа от услуги и мерки в подкрепа на родителите 
и семействата на малки деца на възраст до 3 г., което да доведе 
до закриването на ДМСГД в Шумен. 
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Осигуряване на грижи в семейна среда за децата, настанени в 
ДМСГД - Шумен

Развиване на нов модел на интегрирани услуги за подкрепа на 
семействата в риск от областта, при който деца до 3-годишна 
възраст да не се настаняват в резидентна грижа.

Подкрепа за засилването на капацитета на местните власти и 
системата за закрила на детето за осигуряване на най-добрия 
интерес на детето
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Източник: Техническо задание за оценката Мярка

Съдействие за закриването на ДМСГД в областта
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Намаляване на броя случаи на отделяне на малки деца от 
семейството

Подобряване на резултатите в развитието на децата в обл. Шумен

Осигуряване на информация за нуждите на държавните политики

ДМСГД – Шумен е закрит и деца на възраст от 0 до 3 г. вече не се настаняват в резидентна ин-
ституционална грижа. Този извод е с уговорка, тъй като положението на децата - зачитането на 
правата им, не можа да бъде оценено еднозначно. Качеството на сегашното им настаняване, 
при тяхното семейство или в алтернативни грижи, не е изцяло ясно. 

Поради това, тъй като ДМСГД вече не съществува, бебетата или не се поверяват, или се пове-
ряват и настаняват в приемна грижа преди осиновяване, или реинтеграция, или настаняване в 
друг вид алтернативни грижи. Този извод е с уговорка, тъй като делът на децата на възраст 1-2 
г. във формални грижи леко се е повишил и, както вече беше отбелязано, благосъстоянието на 
децата, останали в семействата си, не е изцяло удостоверено. 

ОЗД насочват повече деца към подкрепа на семействата, реинтеграция, настаняване при близ-
ки и роднини и приемна грижа, отколкото преди проекта, вероятно поради интервенциите по 
проекта, както и поради по-широките процеси на реформа в страната и на развитието на мре-
жа от услуги от РДСП. Капацитетът на органите за местно самоуправление и системата за 
закрила на детето за защита на най-добрия интерес на детето обаче остава ограничен. ОЗД 
не разполагат с пълния капацитет необходим за проследяване на настаняванията на децата (у 
дома или в алтернативни грижи) и да провеждат (или възлагат) подходяща последваща рабо-
та. Инвестициите по проект „Семейство за всяко дете“ в изграждането на капацитет в ОЗД са 
насочени най-вече към закриване на ДМСГД, резултатите от проведеното обучение може да са 
подкопани от текучеството на персонала и са необходими устойчиви системни мерки, за да се 
осигури по-големият капацитет. Предвид факта, че закриването на ДМСГД води до увеличава-
не на натоварването с работа на ОЗД, системата за закрила на детето е под нарастващ натиск 
и затова закрилата на детето не може да се предпоставя.

Данните не сочат еднозначно намаляване на броя случаи на отделяне на малки деца от семей-
ството, макар че това може да е станало при децата от 0 до 1 г., обаче, за да се твърди това 
категорично, са необходими пълни данни за осиновяванията. Делът на децата на възраст от 0 
до 17 г. в област Шумен все още е по-висок от средния за страната, но е спадал по-бързо от по-
следния. Данните сочат промени в практиката на ОЗД по посока грижи в семейства, реинтегра-
ция, приемна грижа и осиновяване, както и ползване на други възникващи услуги в общности-
те, като кризисни центрове. Ползването на приемна грижа в Шумен е по-широко от средното 
за страната. Сравнението на данните от ОЗД с други области, в които не са създадени СКЦ и 
ЦМДЗ, но има приемна грижа за бебета, дневна грижа за деца с увреждания, КСУДС, ЦНСТ и 
общностни центрове и ДМСГД е бил закрит, могат да помогнат да се определи по-категорично 
ефектът от проекта. 
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Не беше възможно да се оценят подобренията в резултатите в развитието на децата в облас-
тта, макар да има някои признаци, че повече деца от уязвимите общности посещават предучи-
лищна подготовка, отколкото преди намесата по проекта и че поради интервенцията от ЦМДЗ 
практиките за хранене на бебета и деца се утвърждават в рамките на насоките на СЗО. Ако 
се предположи, че оставането под грижите на семейството или настаняването в алтернативни 
семейни грижи е равностойно на подобрени резултати в развитието на децата по сравнение с 
тези, постигани при настаняване в институции (особено при малките деца), децата в обл. Шу-
мен имат подобрение в резултатите. Този извод е с уговорка, тъй като не се знае достатъчно 
за благосъстоянието при настаняване в семейства и че делът на случаите на ОЗД на деца на 
възраст 4-6 г. от съображения за закрила на детето е по-висок, отколкото за другите възрастови 
групи и че делът на децата на възраст 1-2 г. във формални грижи изглежда се увеличава.

Оценката установи, че проектът в област Шумен вероятно е допринесъл за разработването 
на фаза 2 от Плана за действие, но че пряка връзка между интервенциите в област Шумен и 
промените в държавната политика не е установена категорично. 

Доказателствената база използвана в дизайна на проекта може да е изисквала по-критичен 
анализ преди вземането на решенията и поради това причинната връзка, определена в нача-
лото, може да е имала недостатъци. Поради това контролът и оценката, които биха могли да 
установят тесните места на ранен етап и да доведат до промени в интервенцията в хода на 
проекта, не са били изцяло и правилно приложени. За бъдат убедителни доказателствата за 
ефикасността и ефективността на намесата се изисква по-систематично събиране на данни 
в една рамка за мониторинг и оценка. Следователно на този етап още няма доказателства, 
които държавата да може да ползва като основа за решения за бъдещи инвестиции. Същест-
вува дисбаланс между предоставянето на услуги посредством един демонстрационен модел и 
събирането на данни с цел институционализиране на една добра практика в национален ма-
щаб. Например, макар СКЦ да е ценен от местната администрация, общностите и персонала 
по услугите, той е компрометиран от липсата на документация и данни на равнище услуги, за 
доказване на годността си за разширяване на мащаба като ефикасен и ефективен модел за 
подкрепа на семейства, предотвратяване на разделянето им и за закрила на децата. 

Като цяло въпросителните около събирането и управлението на данните са компрометирали 
способността да се докаже добрата практика и да се въздейства върху политиката.

В световен мащаб УНИЦЕФ е широко признат и доверен неутрален посредник и лидер в по-
знанието, на когото може да се вярва. УНИЦЕФ България има способността да мобилизира 
ресурси и капацитета да води и приключва преговори между правителството, гражданското 
общество и научните среди. Видимостта и профилът на УНИЦЕФ като мобилизиращ фактор в 
основополагащата работа по политиката въз основа на демонстрационни модели не се използ-
ва пълноценно чрез подходящо и своевременно разпространяване и обмен на добри практики 
и знания. Това е особено важно в контекст на политическа несигурност. Минимална формална 
координация с правителството на местно и централно ниво е била осъществявана във връзка с 
интервенциите в Шумен, което би позволило документирането на ключови процеси по вземане 
на решения и така би допринесло за вземането на решения за разширяване на мащаба. Също 
и координацията с неправителствения сектор, която е традиционна роля на УНИЦЕФ, е била 
ограничена и компрометирана от активното набиране на средства, което може да е създало 
впечатление, че УНИЦЕФ се държи като НПО в конкуренция със сектора. УНИЦЕФ е съумял 
ефикасно да използва марката си за целите на набирането на средства, но би могъл да бъде 
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по-ефективен при рационалното използване на тези ресурси, за да се осигури създаването на 
надеждна национална система за закрила на детето. Предвид указанията за помощ за разви-
тие към донори в Парижката декларация и Програмата за действие от Акра, приети от ООН 
в съответствие с парижките принципи, хармонизирането и сътрудничеството с всички местни 
отговорни фактори, включително гражданското общество, е задължително за УНИЦЕФ.

8. Препоръки 

През последната година от изпълнението на проекта насочеността на управленската интер-
венция на УНИЦЕФ в проекта в Шумен следва да бъде за осигуряване на устойчивост и пъл-
ноценно използване на направените до момента инвестиции, както на равнище услуги, така 
и на равнище цели и за осигуряване на информация за държавните политики. Изглежда, че 
има няколко ключови области, в които това може да се постигне и те са изложени по-долу за 
по-нататъшно обсъждане с УНИЦЕФ България и неговите партньори в хода на срещите за ва-
лидиране.

Осигуряване на устойчивостта на вложените в проекта ресурси

1. Документацията, свързана с успешните мерки по услугите трябва да бъде систематично 
попълнена като спешен приоритет, за да послужи за информация за процеса по получаване 
на делегиран от държавата статут (при СКЦ) и за бъдещо възпроизвеждане и разширяване на 
мащабите - за случая на СКЦ, ЦМДЗ и приемната грижа за бебета. В документацията следва 
да бъдат изведени методите и подходите от критично значение при услугите, които са въведе-
ни в Шумен. Въз основа на тази оценка ключовите оригинални характеристики на услугите се 
свързват с гъвкавостта и мобилните елементи от домашните посещения на ЦМДЗ и услугите по 
социална работа на СКЦ. Услугите на СКЦ изглежда достигат момента, в който ще може да се 
докаже как на равнище отделно лице или услуга интервенциите от доверени работници могат 
да съдействат на ползвателите на услугите да определят нуждите си, за да могат социалните 
работници да планират действията, нужни за решаване на проблеми и да подкрепят деца и 
семейства за ползване на услугите чрез гъвкав пакет от реакции. Точно такъв вид практическа 
подкрепа е документиран в изследванията (Билсън и Маркова, 2007 г.), които могат да проме-
нят живота и да подобрят резултатите на децата дори и от най-маргинализираните и безправни 
общности. Нужно е ясно да се опише, въз основа на факти от проекта, как се постигат промени 
в живота на ползвателите и ясно да се свържат интервенциите (посещения на социални ра-
ботници за консултиране и индивидуална подкрепа, придружаване, даване на информация, 
практическа помощ за посрещане на нуждите напр. от пелени и други стоки, пряка помощ по 
конкретни въпроси като семейно планиране, гражданска регистрация и достъп до масовите 
услуги по здравеопазване, образование, заетост и социално подпомагане) с резултатите за 
децата. Начинът, по който услугите се описват, трябва да бъде оформен така, че да е от полза 
при кандидатстване за държавно делегирана услуга и да дава информация за обсъждането на 
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държавната политика относно гъвкавостта, способността за отклик и мобилността на услугите, 
особено когато се работи с маргинализирани общности. Документацията за услугите трябва 
също да дава отговор на въпроси във връзка с i) евентуални впечатления за дублиране на 
услугите, установени при настоящата оценка, напр. когато ЦМДЗ предоставят услуги, подобни 
на услугите на СКЦ по семейно планиране и ii) евентуално използване на приемната грижа за 
бебета като обичаен механизъм в отговор на загриженост за закрилата на детето от нежелаещи 
да рискуват ОЗД, който обаче може да не отговаря на най-добрия интерес на детето.

2. Цялостният финансов анализ и изчисление на разходите на системата за закрила на 
детето в Шумен и нейните отделни компоненти би осигурило за УНИЦЕФ и правителството ос-
нова за сравнение за ползване от държавата и за пренасяне в други области. Ако това може да 
бъде свързано чрез системно събиране на данни и документиране на вложените ресурси и по-
стигнатото от услугите с ясни индикатори за ефективността на закрилата на детето и системата 
за подкрепа на семейства, договорени с правителството в новия План за действие, това ще 
бъде още по-полезно за осигуряване на устойчивостта на постигнатото по проекта до момента.

3. Допитвания до бенефициенти и ползватели на услугата, проведени от самите ползва-
тели на услугата и други членове на общността с цел потвърждаване на релевантността на 
дизайна и резултатите от услугите биха помогнали за утвърждаване на модела и отговор на 
опасенията, изказани в тази оценка относно рисковете за репутацията, свързани с прякото 
предоставяне на услуги по предпазване от нежелана бременност за целева група от конкрет-
ни жени. От Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, които са част 
от консорциума, ангажиран с първоначалното изготвяне на карта на общностите, съобщават, 
че семействата посочват децата и семейството, достъпа до храна и ограничените финансови 
ресурси като трите си главни притеснения. Същевременно, последвалото предоставяне на ус-
лугата акцентира върху интервенциите по отношение на здравето и образованието, които не са 
техни главни приоритети. Допълнителна консултация би послужила за прецизиране на модела, 
за да се гарантира, че по приоритетите за закрила на детето в тези общности се работи адек-
ватно с оглед на променящия се контекст.

4. Провеждането на одит на „благосъстоянието“ съвместно с ОЗД от обл. Шумен в т.ч. про-
учването на деца, изведени от ДМСГД в процеса на деинституционализация, може също да 
помогне за даване на отговор на опасенията, изказани в тази оценка относно деца, които са 
реинтегрирани, но може да не са в добро положение и за това доколко принципите на необ-
ходимостта и уместността, заложени в Насоките за алтернативни грижи за деца, се прилагат 
правилно. Това трябва да се основава на стандартизирани инструменти за оценка и да включ-
ва връзка с детето, семейството и други значими възрастни в живота на детето, напр. учители.

5. Прилагане на действащия план на УНИЦЕФ за структурирано модулно обучение и сис-
темата на продължаващо професионално развитие с цел подобряване на компетентността 
на работещите в СКЦ, особено в сферите на социална работа с деца и семейства, закрила и 
благосъстояние на детето, развитие на детето и общностите, ще укрепи модела както от гледна 
точка на резултатите, които той може да постигне за децата, така и с оглед на пригодността 
му за възпроизвеждане. Системата за професионално развитие може да бъде свързана със 
система за управление на резултатите, за да се позволи на местните власти да осигурят по-
правилно прилагане на модела в други области. От своя страна, системата за управление на 
резултатите следва да е свързана с общата спецификация и дизайн на услугите, документира-
ни в препоръка 1 и в т.ч. индикатори за ниво на обслужване, които да могат да бъдат свързани 
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с личните компетентности на членовете на персонала на услугите. Ако персоналът може да 
бъде обучен за помага на ползвателите на услугите да изясняват нуждите си и да поемат от-
говорност за начините за посрещането им, а системата да продължи да предоставя индивиду-
ално пригодени практически интервенции, тогава резултатите ще могат да бъдат систематично 
мониторирани при разширяване на мащабите.

6. През последната година от изпълнението на проекта идва време за разработване и изпитва-
не на система за мониторинг на благосъстоянието и резултатите в развитието на децата, 
която да даде информация за прилагането в по-широк национален мащаб. Това би помогнало 
на правителството да премине към система за закрила на детето и подкрепа на семейството, 
която да е интегрирана и насочена към детето във всички сектори (здравеопазване, образова-
ние, социално подпомагане и др.). Резултатите в развитието на децата могат да бъдат търсени 
в няколко различни области и да бъдат въведени начини за измерване с цел мониторинг на 
напредъка. Така например, правителството на Ирландия е приело Национална стратегия за 
изследвания и данни за живота на децата за периода 2011-2016 г., с която се събират данни и 
се измерва напредъкът при децата в областите здраве – физическо и психическо; образова-
ние; безопасност (от злополуки и умишлени увреждания); икономическа сигурност и участие в 
семейна и приятелска среда и в общността. Това е национален план за действие за развитие 
на социални услуги за децата и семейството, които да заместят досегашното предоставяне на 
институционални грижи и ще изместят акцента на дебата по политиката от „деинституционали-
зация“ към „подпомагане на семейството и закрила на детето“. 

Друга възможност е да се мисли за приемане на рамка за благосъстоянието41 на детето, която 
да може да се използва в различни сектори за наблюдение на децата и как те се влияят от 
мерките по услугите за социално подпомагане, здравеопазване, образование, социални услуги 
или други програми и политики. Подобна рамка трябва да бъде възможно най-проста, за да 
се осигури данните по ключовите показатели да могат да бъдат събрани без излишна админи-
стративната тежест. 

Областите на благосъстоянието на детето могат да бъдат измерени също чрез административ-
ните данни за въпросната административно-териториална единица. Например, безопасността 
на децата може да се следи чрез здравни данни за сериозни травми, злополуки и смъртни 
случаи у дома или полицейски данни за прибрани деца, които са били оставени без надзор. 
Данните от здравната и образователната система могат да дадат информация за дяловете 
на домакинствата с деца, които са регистрирани в здравните и образователните служби и за 
сравняване на данните за различните подгрупи домакинства, живеещи в бедност или в особе-
но маргинализирани общности. Данните за закрила на детето могат да дадат информация за 
дяловете на децата, които не се отглеждат в собствените си семейства за всяка област или 
общност. Това дава възможност за кръстосано засичане на данните на равнище услуги. 

Благосъстоянието на децата може също да бъде проследено и измерено чрез разговори с де-
цата за техния живот; прегледът на литературата и особено на Списанието за изследвания на 
показателите във връзка с децата 42, дава безброй примери за методологии с участие на деца-
та, с които се осмисля благосъстоянието от тяхна гледна точка.

41  Например http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright/well-being
42  http://link.springer.com/journal/12187
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Извличане на ползи от инвестициите до момента

7. УНИЦЕФ инвестира в оценката на обещаващите програми за превенция, ранна намеса 
и реакция; добре познава процесите на планиране на централно и областно равнище 
- като и двете могат да дадат информация за стратегиите за разширяване на мащаби-
те. Като международна агенция, ориентирана към правата на детето, УНИЦЕФ България има 
възможност за мобилизация и неутралитет, която се дава от познаването на „цялата картина“ 
(за секторите здравеопазване, образование и социална политика) и може да събира заедно 
партньорите от държавата, научните среди и НПО за насочване на вниманието към зачитането 
на правата на децата, тяхното развитие и благосъстояние и за съгласуване на разработката 
на типови, основани на факти инструменти в помощ на системата за закрила на детето и за 
подпомагане на семействата, която е предвидена във фаза II на Плана за действие за изпъл-
нение на Визията. 

Приоритет в това направление е разработването на механизми за управление на случаи в под-
крепа на междусекторната работа, която може да доразвие обещаващите практики в област 
Шумен и да спомогне за осъществяване на визията за ефективна мрежа от услуги. Инструмен-
тите следва също да извличат, чрез мрежите на НПО, научните среди и администрацията и да 
възприемат поуките, извлечени от други обещаващи практики, документирани от широк кръг 
действащи лица и в различни сектори, в България и в региона като цяло. Уеднаквените рамки 
за оценка и управление на случаи могат не само да систематизират опита от ползването на 
услуги от семействата, но и да намалят административното бреме на случаите за работещите 
във всички сектори и да помогнат да се осигури по-ефективно и ефикасно предоставяне на 
услуги за цялото семейство, но с акцент върху променящите се нужди на децата в процеса на 
израстването и развитието им. УНИЦЕФ може да се съсредоточи върху мобилизирането на 
НПО, администрацията и научните експертни среди в България, за да се синтезират знанията 
и обещаващите практики, извлечени от работата по случаите в здравните, образователните и 
социалните услуги и да се изгради обща рамка за оценка, която да бъде ефективна в работата 
с всички членове на общността и в широк кръг от сектори. Това би станало важен и значим при-
нос в изграждането на системата за закрила на детето и подкрепа на семейството, за изпълне-
нието на новия План за действие и привличане на обществена подкрепа за осигуряване на ре-
алното прилагане на обещаващите практики, резултат от проекта „Семейство за всяко дете“, но 
също и от други проекти и инициативи, финансирани от ЕС, Световната банка и други донори.

В хода на развитието на Управленската информационна система (УИС) на АСП има потенциал-
ни възможности за добавяне на опростен интерфейс за отчетност по управлението на случаи, 
който ще даде на партньорите от правителството и тези в областта на развитието така 
необходимите данни за мониторинг и оценка, а също и за целите на планирането.

Макар и управлението на случаи и указанията и стандартите за изучаване на условията на 
живот да са приоритет, УНИЦЕФ би могъл да изиграе подобна роля за развитието на персона-
ла в социалните услуги, социалната работа с деца и семейства и стандартите и указанията за 
приемна грижа за бебета и деца с увреждания.
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Съображения за инвестициите в бъдеще 

8. Отчитане на разликите между децата живеещи в резидентна институционална грижа, 
тези в семейна среда, във формални грижи и децата, живеещи в своето семейство. С 
развитието и усложняването на услугите и увеличаването на броя решения за деинституциона-
лизация има опасност благосъстоянието на децата да не бъде изцяло взето предвид. Пример 
са „центровете за настаняване от семеен тип“ за деца с увреждания, в които са настанени до 
15 деца и в които в някои случаи качеството на грижите се смята от ДАЗД за по-ниско от оп-
тималното. Като световен лидер, УНИЦЕФ може да се застъпва пред държавата в рамките на 
параметрите на КООНПД и Насоките за алтернативни грижи, както на КОНПХУ, за качествени 
мерки за децата, лишени от родителски грижи. Това синхронизиране с Указанията на ООН за 
алтернативната грижа трябва да има за цел намаляване на броя на децата, оставени във фор-
мални грижи; и по този начин – приоритизиране на подкрепата за поддържането на взаимоот-
ношенията в родното семейство (включително разширеното семейство).

9. Обмисляне как УНИЦЕФ може да обедини и разшири усилията си за преминаване от 
насоченост към деинституционализация към подход за закрила на детето, който да отчи-
та всички приемливи усилия за закрила на детето от насилие, малтретиране, експлоатация и 
неглижиране. С това се признава, че закриването на институциите е само една от частите на 
закрилата, успоредно с достъпа до основни социални услуги и до правосъдие, в рамките на 
един цялостен съгласуван пакет. Фаза II на Плана за действие показва, че правителството е 
започнало да се насочва в това направление и УНИЦЕФ може допълнително да засили съдей-
ствието си за него в тази връзка. Обмислянето на разработване на стратегическа система за 
закрила на детето отвъд деинституционализацията следва да акцентира върху резултатите за 
децата наред с измерването на обхвата (деца и семейства, които получават услуга). Това може 
да включва подкрепа на националната система за управление на случаите с цел (1) подобря-
ване на съгласуваността между интервенциите от страна на партньорите и (2) подобряване 
на събирането на административни данни на национално равнище; инвестиции в национални 
системи за оценка на образованието и компетенциите за заетите в социалните услуги (включи-
телно парапрофесионалисти) с цел осигуряване на качествено предоставяне на услугите; как-
то и обмисляне на взаимоотношенията между закрила на детето и социална закрила, с което 
да се гарантира интегриране на продължаващите реформи.
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Анекс 1 Техническо задание за международен консултант за оценка на Проект 
„Семейство за всяко дете“ в област Шумен

УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА МЕЖДУНАРОДЕН КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНКА НА 

ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН 

(октомври 2010 г. – юни 2016 г.)

Начална дата на консултантската услуга: септември 2016 г.

Крайна дата на консултантската услуга: декември 2016 г.

Общо брой дни: до ПРЕДИСТОРИЯ И КОНТЕКСТ 

От 2000 г. насам България извършва реформа в грижите за деца, която води до създаване на 
услуги за подкрепа на семейства и алтернативни грижи в страната, както и до намаляване на 
броя и дела на децата, настанени в резидентни услуги. Реформата на системата за закрила на 
детето стартира с приемането на закон за закрила на детето през 2000 г. и създаването на спе-
циална система за закрила на детето на национално и местно ниво. Създаването на Държавна 
агенция за закрила на детето (ДАЗД) има за цел да осигури координиращ механизъм за поли-
тиката за закрила на детето, независимо че са ангажирани и други министерства. Отделите 
„Закрила на детето“ на местно ниво са създадени с намерение да се превърнат в единно звено 
за вход в системата за закрила на детето. През първите години на реформата са разработени 
редица стратегически документи и материали с намерението да се адресира различните видо-
ве уязвимост. Намаляването на броя на децата, настанени в институции и създаването на услу-
ги в общността са сред стратегическите приоритети на системата за закрила и благосъстояние 
на детето. Независимо от напредъка, България продължава да бъде държавата с най-висок 
процент деца, настанени в резидентни институции от региона на Централна и Източна Европа 
и Общността на независимите държави поради причини на бедност, липса на образование и 
недостатъчен достъп до здравеопазване. Бедността и изключването са в по-голяма степен при 
ромите, особено в изолираните и отдалечените райони. 

На 24 февруари 2010 г. Министерският съвет одобрява стратегическия документ „Визия за де-
институционализация на децата в България“ (по-долу за краткост „Визията“). Документът очер-
тава стратегическите приоритети, конкретните цели и мерките за продължаване на реформата 
на системата за грижа за семейства и деца. Реформата има за цел да предотврати настанява-
нето на деца в резидентна грижа и да осигури предоставянето на нови услуги, включително за-
мяна на системата в класическите специализирани институции с мрежа от услуги в общността. 
Основната цел на документа е да се гарантира правото на децата да живеят в семейна среда и 
да получават качествена грижа и услуги според нуждите им. Документът служи и като насоки и 
стратегическа рамка за всички програми и проекти за деинституционализация и услуги по под-
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помагане на семейства и деца, финансирани от Европейския съюз или националния бюджет. 
Приоритетни целеви групи са децата с увреждания и децата на възраст до 3 години. 

На 24 ноември 2010 г. Министерски съвет приема и План за действие за  осъществяване на 
целите на Визията. В него са описани конкретни мерки и дейности, целящи създаването на ин-
тегрирана и цялостна политика по отношение на децата и семействата и изменяща секторните 
политики. 

Данните от 2016 г. показват значителен спад в броя и процента на децата в институционални 
грижи. Броят на специализираните институции и децата, настанени в тях, преди приемане на 
Визията, е съответно 137 и 7 587 деца. Към 1 февруари 2016 г. броят на специализираните 
институции е 48, а общият брой на децата е 1 495 (736 в домове за деца и 759 в домове за 
новородени). Всички домове за деца с увреждания са закрити. 

Въпреки това броят на децата, ползващи формални грижи, остава непроменен. Във втория 
План за действие за деинституционализация, който се разработва в момента, правителството 
насочва усилията към причините за разделянето на семействата. 

РОЛЯТА НА УНИЦЕФ И ПРОГРАМНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ

УНИЦЕФ България е в четвъртата година от изпълнението на Националната програма за пери-
ода 2013-2017 г. Общата цел на националното партньорство е да засили националния капаци-
тет за гарантиране на равнопоставеност и социално включване, да подобри правото на децата 
до равен достъп до образование, здравеопазване и закрила, както и да се усъвършенстват 
системите за мониторинг на правата на децата. 

Деинституционализацията и разработването на набор от услуги са във фокуса на програмата 
на УНИЦЕФ за България, тъй като цели подобряване на политиките и планирането, разпреде-
ляне на средства, междусекторна и институционална координация и развитие на капацитет на 
национално, областно и местно ниво за по-добро планиране и предлагане на услуги за деца и 
семейства. 

На национално ниво УНИЦЕФ предоставя техническа помощ и се застъпва за допълнително 
оптимизиране на политиките и бюджетите, така че правата на децата да са в центъра на по-
литическата програма, както и да се приеме по-интегрирана национална политическа рамка 
за децата. На поднационално ниво се осигурява съдействие за укрепване на капацитета на 
областната администрация и общините с цел адаптиране на нови подходи за ефективно и ефи-
касно предлагане на социални услуги за семейства и деца, като специално внимание се отделя 
на най-уязвимите групи, както и на усъвършенстването на системите и закрилата на детето. 

В периода 2010 – 2015 г. УНИЦЕФ подпомага изпълнението на демонстрационен проект „Се-
мейство за всяко дете“ в партньорство с националните (Министерство на труда и социалната 
политика, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане) и мест-
ните власти (Областен управител и общински администрации). Ролите на партньорите са оп-
ределени с Меморандуми за разбирателство, подписани през 2011 г. на национално и местно 
ниво. 

Ролята на УНИЦЕФ включва предоставяне на техническо, финансово и административно съ-
действие и по-специално:
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 ● дейности за набиране на финансови средства за осъществяване на проекта;

 ● предоставяне на финансиране за изпълняващите партньори;

 ● организиране на обмяна на опит;

 ● предоставяне на ноу-хау за международния опит по отношение на реформите и закриването 
на специализирани институции за малки деца;

 ● извършване на оценки и анализи;

 ● осигуряване на експертна помощ за дизайн и остойностяване на услугите, които ще бъдат 
създавани;

 ● осигуряване на експертна помощ за промяна на нормативната уредба в областта на социал-
ната политика и здравеопазването;

 ● осигуряване на експертна помощ за подготовка и извършване на проектиране, строителство 
и монтажни/ремонтни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол, както и доставка 
на обзавеждане и оборудване;

 ● предоставяне на методологическа помощ за създаване на услугите, съгласувани в Плана за 
закриване;

 ● предоставяне на методологическа помощ за мониторинг и контрол на предоставянето на 
услугите;

 ● оценка на резултатите от изпълнението на проекта и разработване на модел за закриване 
на ДМСГД;

 ● провеждане на осведомителна кампания за правата на детето, добрата родителска грижа и 
последиците от институционализацията;

 ● разработване на План за закриване на ДМСГД в консултация с останалите партньори.

 ● организиране на дейността на Консултативен съвет по проекта с участието на представите-
ли на всички партньори. Консултативният съвет подпомага, следи и координира работата на 
партньорите по изпълнение на проекта;

 ● подписване на областни меморандуми със съответните областни управители, общини и 
други изпълняващи партньори, за които уведомява предварително останалите участващи 
страни.

Ролята на Министерството на здравеопазването е:

 ● участие в дейностите за разработване и прилагане на план за закриване на ДМСГД, включен 
в Проекта;

 ● участие в подготовката и дизайна на здравните услуги, които ще бъдат създадени в рамките 
на Проекта; 

 ● иницииране на законодателни промени и предприемане на административни действия за 
гарантиране на устойчивост на новосъздадените здравни услуги;

 ● осигуряване на пълно съдействие, чрез ДМСГД, включен в Проекта, за оценка на децата, 
персонала и помещенията;
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 ● прилагане на мерките в обхвата на правомощията му съгласно Плана за закриване на участ-
ващите в проекта ДМСГД, включително да намалява постепенно капацитета на дома и да 
предложи на Министерския съвет окончателното му закриване;

 ● съфинансиране на други дейности по Проекта;

 ● улесняване на комуникацията с персонала на ДМСГД; 

 ● участие в Консултативния съвет по проекта.

Ролята на Министерство на труда и социалната политика:

 ● участие в дейностите за разработване и приемане на план за закриване на ДМСГД, включен 
в Проекта;

 ● участие в разработването на дизайна на социални услуги;

 ● прилагане на мерките от негова компетентност, предвидени в Плана за закриване на вклю-
чения в проекта ДМСГД;

 ● подкрепа за реализацията на проекта и чрез осъществяване на други дейности от своя ком-
петентност;

 ● участие в Консултативния съвет по проекта.

Ролята на Агенцията за социално подпомагане:

 ● участие в дейностите за разработване и приемане на план за закриване на ДМСГД, включен 
в Проекта;

 ● участие в разработването на дизайна на социални услуги;

 ● участие в актуализирането на оценките на децата, настанени в ДМСГД, включен в Проекта, 
и в разработването на планове за работа със семействата. За целта, АСП чрез компетент-
ната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), ще издаде направления към доставчик на 
социални услуги, договорен от УНИЦЕФ;

 ● прилагане на мерките от нейна компетентност, предвидени в Плана за закриване на вклю-
чения в проекта ДМСГД;

 ● назначаване на допълнителни социални работници в ДСП в териториалния обхват на проек-
та съгласно Плана за закриване на включения ДМСГД в проекта;

 ● предприемане на необходимите административни стъпки от нейна компетентност за пред-
лагане на Министерство на финансите разкриване на разработените по проекта социални 
услуги  като делегирани от държавата дейности; 

 ● участие в работата на Консултативния съвет по проекта.

Ролята на Държавна агенция за закрила на детето :

 ● участие в дейностите за разработване и приемане на план за закриване на ДМСГД, включен 
в Проекта;
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 ● участие в разработването на дизайна за услугите по Проекта; 

 ● прилагане на мерките от нейна компетентност, предвидени в Плана за закриване на вклю-
чения в проекта ДМСГД;

 ● извършване на наблюдение на качеството на услугите за деца, предвидени по Проекта;

 ● участие в Консултативния съвет по проекта.

Ролята на Областния управител на област Шумен:

 ● осигуряване на включването на планираните по Проекта услуги в Областната стратегия за 
развитие на социални услуги в област Шумен;

 ● съдействие за идентифициране на изпълнителни партньори на Проекта в област Шумен;

 ● активно участие в координинацията на изпълнението на проекта и на Плана за действие на 
местно и областно ниво;

 ● координиране на участието на общините от област Шумен, областната администрация и 
други заинтересовани институции и организации в изпълнението на Плана за действие;

 ● където е необходимо и в съответствие със законовите си правомощия подпомага осигурява-
нето на държавна собственост за изпълнение на Плана за действие;

 ● управлява дейността на Областната координационна група с представители на всички ин-
ституции и общини в региона, които подпомагат изпълнението на проекта. 

Ролята на общините:

 ● съдействие за идентифицирането на изпълнителните партньори по Проекта;

 ● участие в изпълнението на Плана за действие в съответствие с компетентностите си – раз-
криване на нови услуги и прилагане на мерки и дейности за социално включване на уязви-
мите групи;

 ● участие в работата на Областната координационна група; 

 ● съдействие на координатора на проекта, консултантите и другите изпълняващи партньори, 
ангажирани от УНИЦЕФ в Проекта. 

 ● гарантиране на участието в обученията на служителите от общинската администрация и 
общинския персонал на доставчиците на социални услуги;

 ● осигуряване на логистична подкрепа, включително безплатно използване на помещения за 
изпълнението на Плана за действие; 

 ● подкрепа за провеждането на информационна кампания за правата на децата, добрата ро-
дителска грижа и въздействието от институционализацията, организирана от УНИЦЕФ;

 ● съдействие за провеждането на оценки и анализи, организирани от УНИЦЕФ.
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Област Шумен се намира в североизточна България и се състои от 10 общини с население 
180 000 души (около 35 000 от тях деца) със смесено население от етнически българи, турци и 
роми. В областта има 4 институции за деца. Смъртността при новородените през 2010 г. е 16,2 
на 1 000 (при 9,4 на 1 000 за страната). 48% от населението живее в риск от изпадане в бедност 
и социално изключване (НСИ). Само 55% от бременните жени в област Шумен се регистрират 
при в женска консултация през първите 3 месеца от бременността, а много от жените използ-
ват услугите на лекар само по време на раждането. 

Основната цел на проекта е да спомогне за намаляване на отделянето на малки деца от се-
мействата им и за подобряване на резултатите в развитието на децата в обл. Шумен, както и за 
осигуряване на информация за политиките на национално ниво. Проектът също има за цел да 
допринесе за закриването на ДМСГД в областта. 

Проектът е замислен и осъществен съгласно Визията за деинституционализация (ДИ) и свър-
зания с нея План за действие въз основа на принципите за сътрудничество в мрежи и взаимно 
допълване. Проектите за ДИ на национално ниво, описани в този План за действие, между-
временно покриват област Шумен – някои с пълен набор от планирани дейности, а други само 
с няколко конкретни компонента. Най-важни са проектите за: закриване на специализираните 
институции за деца с увреждания; закриване на ДМСГД в 8 други области в страната; развитие 
на приемна грижа и разработване на проекти за укрепване на капацитета за закрила на децата 
и за планиране и развитие на социалните услуги на областно ниво. В община Шумен, с подкре-
пата на МТСП и Световната банка, е реализиран и проект за социално приобщаване на малки 
деца от уязвими семейства. 

Подходите за работа в мрежа, координиране и взаимно допълване с национални проекти, съ-
ществуващи социални услуги и местни инициативи са приложени в разработването и осъщест-
вяването на проекта „Семейство за всяко дете“.

Проектът „Семейство за всяко дете“ е разработен въз основа на оценките на нуждите на деца-
та и техните семейства от най-маргинализираните общности, както и на децата, настанени в 
ДМСГД. Към онзи момент няма официално представена теория за промяна, така че проектът 
следва договорените насоки и предпоставки, описани по-долу:

 ● действия, съобразени с най-добрия интерес на детето;

 ● децата, напускащи детския дом, трябва да бъдат извеждани в семейна среда – с предимс-
тво в тяхното родно, а при невъзможност – в алтернативни семейства на близки и роднини, 
осиновители или приемни семейства. 

 ● Отдаване на приоритет на услугите и мерките за подкрепа на биологичните семейства пред 
услугите за заместване на семейната грижа;

 ● Настаняването на деца от ДМСГД в алтернативна семейна грижа трябва да бъде извършва-
но максимално близко до техните биологични семейства, освен ако интересът на детето не 
изисква друго;

 ● извеждането на дете от ДМСГД да не бъде извършвано без оценка на потребностите, която 
да включва оценка на родителския капацитет и възможността детето да бъде отглеждане в 
родното си семейство, и план за действие. 
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 ● При всички форми на настаняване на дете в семейна грижа, да продължи поддържането на 
контакт между детето и биологичното му семейство, освен ако интересът на детето не поз-
волява това;

 ● братята и сестрите трябва да бъдат събирани и отглеждани заедно;

 ● В никакъв случай дете да не бъде премествано от една специализирана институция в друга;

 ● Децата до 3 годишна възраст да не бъдат настанявани в резидентна грижа;

 ● областен подход при планирането и закриването на ДМСГД и заместването му с нови услуги;

 ● Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на новите услуги;

 ● Надграждане и усъвършенстване на съществуващи ресурси, практики, опит и услуги;

 ● изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво с участието на всички заинтересовани 
страни;

 ● Подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и умения в съответ-
ствие с новите изисквания и стандарти.

 ● сътрудничество, създаване на мрежи и координиране на дейностите и услугите с други про-
екти за ДИ на национално ниво, осъществявани на територията на област Шумен.

 

Проектът подкрепя:

 ● засилване на подхода на използване на подходите за управление на случай чрез наемане 
на допълнителни социални работници в отделите „Закрила на детето“ и осигуряване на обу-
чение и надзор за системата за закрила на детето в областта;

 ● изграждане на услуги в общността: 

 ● в областта е създадена мрежа от услуги за подкрепа на семейства (три Семейно-кон-
султативни центъра), с което се цели запълване на липсата на услуги за първична пре-
венция, улесняване на достъпа на най-уязвимите групи до масовите обществени услу-
ги, подобряване на родителските умения и промяна на вредните практики, като с това 
да се допринесе за недопускане на разделянето на семейства, изоставянето на деца и 
липсата на грижи. 

 ● наети са допълнителни социални работници за работа в родилното отделение с цел 
предотвратяване на изоставянето на новородени бебета;

 ● алтернативни грижи от семеен тип: осигурена е подкрепа за допълнително развитие на при-
емната грижа в областта и по-специално приемната грижа за бебета и малки деца.

 ● осигурено е обучение и супервизия за персонала в ДМСГД с цел подобряване на грижите за 
децата. 

 ● В допълнение към Проекта УНИЦЕФ подкрепи планирането и координацията на предоста-
вянето на услуги на областно равнище и на дейности за ранно детско развитие (домашни 
посещения за здравни услуги и обучение за родителите на малки деца). 
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Основни резултати от проекта са:

 ● 3 Семейно-консултативни центъра (СКЦ): предоставиха подкрепа на над 3300 уязвими и 
бедни семейства с малки деца в риск; предотвратиха 215 случая на отделяне на деца от 
техните семейства (колко годишно? кога е реализирана първата превенция?); съдейства-
ха на 300 деца за постъпване в детска градина; предоставят индивидуални консултации и 
включиха в програми 1320 деца и така подобриха възможностите им за социално включва-
не( какво?); обхванаха 760 жени в услуги за семейно планиране; над 500 семейства годишно 
са обхванати в различни програми, консултации и групова работа за промотиране на добри 
родителски практики и подобряване на родителските умения.

 ● Центърът за майчино и детско здраве (ЦМДЗ) ли е тази нова услуга? Съществувала ли е 
преди? Какъв е приносът на УНИЦЕФ? Каква е вътрешната логика? – Шумен осигурява 
подкрепа на 3 700 семейства, между които 1 200 бременни жени и 3 890 деца. От създава-
нето на услугата през март 2013 г= до декември 2015 г. медицинските сестри извършват над 
22 000 домашни посещения, индивидуални семейни консултации, консултации по телефона.

 ● Въвежда се практиката децата да се отглеждат в приемна грижа от самото раждане вместо 
да бъдат настанявани в институция. Тази практика се утвърждава на национално ниво и 
вече се прилага в цялата страна.

 ● Над 90 новородени деца са настанени в приемни семейства в периода януари 2011 г. – сеп-
тември 2015 г. вместо в ДМСГД. Над 20 приемни семейства в областта в момента осигуряват 
грижи за деца с увреждания.

 ● За 5 години от началото на проекта 153 деца са изведени от ДМСГД (107 деца, настанени 
към октомври 2010 г., и други 46 деца – през първите години на проекта, (ако става дума за 
2 години, това прави само по 23 на година – как са успели да предотвратят 215): 25 деца са 
реинтегрирани в семействата си, 3 са настанени при близки и роднини, 38 са осиновени, 64 
са настанени за приемна грижа (какво е станало след това?), 8 са настанени в центрове за 
настаняване от семеен тип (какви са те? малки нови институции?) кога е наложен моратори-
ум за настаняване на деца и кога е преустановено настаняването в ДМСГД? Да се потърси 
отговор от органите за закрила на детето дали са се срещали с родители, които, след като 
са разбрали за закриването на дома, са искали да настанят децата си в друг ДМСГД? Това 
довело ли е до настаняване на деца извън областта? В кой детски дом са преместени? Как е 
организирано извеждането? Да се потърсят подробности в досиетата на случаите? – Колко 
са били настанени за приемна грижа? дадени за осиновяване, прехвърлени към други ДМ-
СГД, примерно движение на деца, случаи, брой случаи на реинтеграция, да се уточни броят, 
какъв е средният процент на реинтегриране от други ДМСГД? (ЦНСТ), 6 са преместени в 
друг ДМСГД по искане на родителите (защо? защо родителите изразяват предпочитание 
към грижата в ДМСГД; може би им е казано, че тези деца имат по-голяма нужда от грижи? 
Защо органите за закрила на детето са позволили на родителите да направят този избор? 
Защо проектът не е успял по отношение на работата за реинтеграция с тези родители ?), а 
9 са починали (има ли други деца, които са починали след извеждането им от ДМСГД?); да 
се провери смъртността в други институции от този тип. 

През август 2015 г. и последното дете е изведено от ДМСГД - Шумен. Министерски съвет стар-
тира процедура за официално закриване на дома, като в момента тече ликвидация. 
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Общата инвестиция, направена от УНИЦЕФ за периода 2010 – 2015 г. е 3 441 035 лв. От тази 
сума 1 122 541 са набрани чрез благотворителната програма на BTV „Великолепната шестор-
ка 2“, а сумата, дарена от българското правителство, се равнява на ДДС, платен за текстовите 
съобщения, изпратени в рамките на кампанията.

Допълнително набраните средства от УНИЦЕФ възлизат на 2 318 494 лв., от които 1 170 000 
лв. са дарени от фондация „Велукс“ за периода юли 2014 - ноември 2015 г.

Набор от индикатори за ефективност са разработени при първоначалния дизайн на проекта 
(2011) и актуализирани впоследствие (2014) в логическата рамка на документацията на ВЕ-
ЛУКС по проекта. УНИЦЕФ следи редовно индикаторите, за да измерва напредъка по отно-
шение на превенцията на отделянето на малки деца от родителите чрез подобряване на ро-
дителската грижа, увеличаване на социалните ресурси на най-маргинализираните семейства, 
ефективен контрол на входа към институцията и повишена ефективност на системата за за-
крила на детето.

Проектът е реализиран в рамките на програмата за закрила на детето на УНИЦЕФ и като такъв:

 ● е предоставил данни и знания за информиране на политическото ниво и застъпническата 
дейност;

 ● е повлиян от текущите развития в контекста на страната и синхронизиран с тях. 

В периода 2016 – 2017 г. УНИЦЕФ продължава интервенцията в област Шумен чрез: 

(1) създаване на нови иновативни услуги – Комплекс от здравни и социални услуги за развитие 
на умения за деца с увреждания; 

(2) продължаване на подкрепата за иновативни мобилни услуги, предлагани в рамките на 3 
Семейно-консултативни центъра за най-маргинализираните семейства в областта; 

(3) продължаване на подкрепата за Центъра за майчино и детско здраве (ЦМДЗ) – програма 
за посещения по домовете за всички деца под 3 години, техните родители и бременни жени в 
областта; 

(4) оценка на методологията/подходите и добрите практики на СКЦ и на ЦМДЗ и застъпниче-
ство за превръщане на услугите, които предлагат, в делегирани от държавата дейности; 

(5) гарантиране на устойчивостта на услугите за подпомагане на семействата и децата, съз-
дадени по Проекта, чрез предлагане и застъпничество за промени в нормативната рамка и 
националния бюджет. 

Допълнителна информация за проекта, неговото изпълнение и резултати ще намерите на: http://
unicef.bg/en/projects/-1/2. Подробна информация ще бъде предоставена на избрания кандидат. 

ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНКАТА

Целта е да се оценят подходът, резултатите, ресурсите и въздействието на проекта „Семейство 
за всяко дете“ във връзка с постигането на целите на проекта и влиянието му върху благосъс-
тоянието на децата в областта и върху националните политики. 
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ОБОСНОВКА

Представителството на УНИЦЕФ ще направи оценка на подхода, резултатите, ресурсите и 
въздействието на проекта „Семейство за всяко дете“ във връзка с постигането на целите на 
проекта и влиянието му върху благосъстоянието на децата в областта и върху националните 
политики. Тя също ще определи степента, в която подкрепеният от УНИЦЕФ проект е намалил 
неравенствата и е довел до устойчива социална промяна. 

Оценката е предвидена за края на програмата на УНИЦЕФ за периода 2013-2017 г. с правител-
ството на България. Генерираните знания ще бъдат използвани от правителството и УНИЦЕФ, 
за да се осигури информация за работата по гарантиране на устойчивост и разширяване на 
мащабите и в други области, на текущата реформа за деинституционализация и за планиране 
и изпълнение на нова национална програма.

Оценката ще бъде използвана за подпомагане на диалога в сферата на ранното детско раз-
витие, социалвно включване на ромското население, намаляване на бедността и ориентирани 
към семейството социални политики, насочени към цялото население, както и към най-уязви-
мите и маргинализирани групи. 

Не на последно място, оценката има за цел да информира общинските и областните партньори 
за укрепването и подобряването на установените практики и модел. 

Оценката ще бъде подкрепена от консултативна група, включваща представители на Минис-
терство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Държавна аген-
ция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане и Областния управител на област 
Шумен. Групата ще прави преглед на методиката за оценяване, ще съдейства за събиране на 
данни, ще разглежда и ще одобрява аналитичния доклад. 

ЦЕЛ 

Основните цели на оценката са:

 ● оценка на релевантността/съответствието, ефективността, ефикасността, устойчивостта и 
доколкото е възможно – на въздействието на проекта „Семейство за всяко дете“;

 ● оценка на равнището на координация и взаимно допълване между проекта „Семейство за 
всяко дете“ и други програми, услуги и проекти, изпълнени в област Шумен с конкретна на-
соченост към ефективността за целевите бенефициенти – деца и семейства;

 ● изясняване и документиране на извлечените поуки и на приноса на УНИЦЕФ за установени-
те промени;

 ● оценка на осъществимостта на разработения модел и факторите, които трябва да бъдат 
отчетени при разширяването на неговите мащаби;

 ● даване на препоръки по избрани области и конкретни дейности, които да бъдат включени в 
програмата на УНИЦЕФ за закрила на детето за следващия програмен цикъл.
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ОБХВАТ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Обхватът на оценката включва две нива: 

(1) Оценка на проекта като комплексна програмна интервенция на УНИЦЕФ, както и (извън 
обхвата на УНИЦЕФ); включване на регионалната структура на УНИЦЕФ в диалога? 

(2) Оценка на новите дейности и услуги, създадени в рамките на проекта, напр. семейни цен-
трове, специализирана приемна грижа, допълнителен брой социални работници, наети в ро-
дилното отделение за предотвратяване на изоставянето на новородени бебета, Центъра за 
майчино и детско здраве – с оглед на ефективността на всяка конкретна услуга и на мрежата 
като цяло.

Географското покритие на оценката обхваща област Шумен, но е възможно да бъдат вклю-
чени срещи със заинтересовани страни и посещения в други области, ако е необходимо и обо-
сновано от методиката на оценката.

Оценката обхваща периода октомври 2010 – юни 2016 г., който е целият срок за изпълнение на 
проекта „Семейство за всяко дете“.

Трябва да се направи оценка и на приложените принципи и подходи – основан на човешките 
права подход (ОЧПП), подход на справедливост, равенство между половете и интегриращ под-
ход. 

Ограничения:

Едно от вероятните ограничения е липсата на данни с разбивка за групите в най-неравностой-
но положение. Голямото текучество на персонал е типично за всички сектори, което може да 
повлияе на оценката на дейностите за изграждане на капацитет. 

Освен това е възможно въпросите, свързани с въздействието върху децата, да са ограничени 
до въздействието на проекта на системно ниво. Промените в живота на децата няма да се из-
мерват количествено, а ще влязат в оценката чрез описание на казуси.

РАМКА НА ОЦЕНКАТА И ВЪПРОСИ

Оценката има за цел проверка на проекта на УНИЦЕФ и приноса му за постигане на резултати 
за децата (добри/лоши практики, иновации и модели, както и стратегии, които работят и могат 
да бъдат разгърнати или възпроизведени) от гледна точка на тяхната релевантност за правата 
на децата и програмата за равенство, ефективност, ефикасност, устойчивост и въздействие 
(съгласно OECD/DAC). 

Предприетите действия/услуги и постигнатите резултати по проекта „Семейство за всяко дете“ 
ще бъдат оценявани по тези критерии, като ще се взема предвид нивото на сътрудничество и 
допълване с други проекти и програми, осъществявани в област Шумен. 

Релевантност 

1. Програмната интервенция съобразена ли е с приоритетите/политиките/програмите за ре-
форма на правителството и партньорите? Каква е релевантността на интервенцията по отно-
шение на процеса на ДИ в България? 
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2. Съобразен ли е проектът (съдържание и изпълнение) с принципите на КПД (недопускане 
на дискриминация, най-добрите интереси на детето, правото на живот, участие), принципа за 
равенство между половете и основан на човешките права подход (ОЧПП) на програмата? Има 
ли принос към принципа за равенство между половете и ОЧПП? 

3. До каква степен теорията на промяна на проекта, използваните подходи и разработените ус-
луги са основани на факти, третират действителни проблеми на децата, семействата и общно-
стите и отговарят на първоначалните нужди, идентифицирани в проучванията и ситуационния 
анализи? 

4. До каква степен политическите препоръки, дадени от УНИЦЕФ и формулирани в резултат на 
работата по проекта, са в съответствие с процеса на реформата? 

5. До каква степен са релевантни и съобразени с принципа за равенство между половете дей-
ностите за укрепване на капацитет на специалистите? 

Ефикасност 

1. Използвани ли са ресурсите, инвестирани от УНИЦЕФ в Проекта, по най-ефикасен начин? 

2. Възможно ли е да е имало по-рентабилен начин за постигане на очакваните резултати? 

3. Успял ли е проектът да използва максимално ефективно политическата воля и финансовите 
ресурси на правителството за превенция на отделянето на малки деца от семействата им и 
подобряване на ранното детско развитие? 

4. До каква степен проектът и изпълнението на дейностите са добре планирани и управлявани? 

5. До каква степен проектът е координиран с други подобни мерки по програмата, проекти за 
ДИ на национално ниво, социални услуги и др. (осъществявани от други участници или от УНИ-
ЦЕФ) с цел насърчаване на взаимното допълване и избягване на припокриването? 

6. До каква степен събирането на данни и мониторингът на дейностите, извършвани от УНИ-
ЦЕФ, дават представа и допринасят за подобряване на изпълнението на дейностите по проек-
та и за постигането на резултати?

Ефективност 

1. Реализирани ли са планираните по проекта цели? Постигнати ли са планираните резултати 
(количествени и качествени)? 

2. Допринася ли проектът за подобряване на благосъстоянието на децата и семействата в 
област Шумен? До каква степен е възможно да се уточни/разграничи приносът на проекта на 
УНИЦЕФ и други осъществявани проекти и социални услуги за подобряване на благосъстояни-
ето на децата и осигуряването на ползи за децата и семействата в областта?

3. Какви са резултатите, постигнати от услугите, подкрепени по проекта? Какви са ползите за 
децата и семействата, бенефициенти на услугите по проекта? 

4. До каква степен проектът допринася за създаване или подобряване на нормативната рамка, 
необходима за социална защита и за реформа на закрилата на детето? 
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5. До каква степен проектът допринася за изграждане на капацитет на закрилата на децата и на 
медицинските специалисти, местните власти и други партньори? Оказва ли влияние проектът 
върху нагласите на специалистите, ангажирани в системата за закрилата на децата?

6. До каква степен проектът допринася за изграждане на ефективна система от услуги за се-
мейно подпомагане в областта?

7. Има ли проектът допълнителен (не пряко планиран), значителен принос или резултат в сфе-
рата на закрилата на детето и ранното детско развитие? 

8. Кои стратегии/основни роли на УНИЦЕФ са били най-ефективни за постигане на резултати-
те? 

9. До каква степен е ефективен моделът за подкрепа на децата и семействата, разработен и 
изпитан от УНИЦЕФ и какви са опциите или възможностите за разширяване или разгръщане? 

10. До каква степен постигнатите резултати са имали успех за намаляване на различията по 
полов признак? 

Въздействие 

1. До каква степен проектът влияе на стратегиите и политиките за закрила на детето, социал-
на защита, ранно детско развитие и социално включване на ромите на местно и национално 
ниво? 

2. До каква степен проектът подобрява подкрепата за уязвими деца, семейства и общности и 
тяхното благосъстояние? 

3. Как проектът е оказал влияние върху системата за социални услуги в област Шумен?

Устойчивост 

1. До каква степен националното правителство (напр. МТСП, ДАЗД, АСП, МЗ), ангажирано в 
изпълнението на проекта, има капацитет да осигури устойчивост на компонентите на проекта, 
създадени с подкрепата на УНИЦЕФ? 

2. Какви конкретни препоръки биха могли да допринесат за устойчивостта на проекта? 

3. Проектът насърчава ли отговорна съпричастност към различни програмни дейности? Припо-
знават ли свързаните партньори резултатите от проекта? 

4. До каква степен координационният механизъм на областно ниво ще може да функционира 
самостоятелно след оттеглянето на УНИЦЕФ?

5. До каква степен са устойчиви резултатите, постигнати за децата и семействата в област 
Шумен? 

6. До каква степен са устойчиви създадените услуги на национално и местно ниво?
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Проблеми, свързани с основания на човешките права подход към програмата, принципите за 
справедливост, управление, ориентирано към резултатите, и равенство между половете, ще 
бъдат разглеждани в хода на въпросите, включени в оценката, или, ако е необходимо, ще бъ-
дат разработени като отделни точки съгласно насоките на Групата за оценка на ООН за интег-
риране на човешките права и равенството между половете в оценката (вижте линка по-долу) и 
в съответствие с ангажираността на организацията към принципа за равенство между полове-
те, изразен в Политиката за равнопоставеност на половете и правата на момичетата. 

http://www.uneval.org/documentdownload?doc_id=980&file_id=1294 

Въпросите, включени в оценката, ще бъдат уточнени допълнително, а при нужда в началната 
фаза екипът по оценката ще добави нови. 

МЕТОДОЛОГИЯ И ФАЗИ

Оценката ще следва международно признатите критерии по отношение на релевантност, ефек-
тивност, ефикасност, въздействие и устойчивост. Заинтересованите страни ще участват в оцен-
ката под формата на дискусии, консултации, коментари във връзка с проекто-документи, а 
някои от тях ще отговарят и за проследяване на последващите действия, свързани с препоръ-
ките. 

За да се гарантира безпристрастност и липса на предразсъдъци, методологията ще включва 
представителна извадка от информационни източници (напр. заинтересовани групи, в т.ч. бе-
нефициенти и др.) и комбинация от количествени, качествени и интерактивни методи за гаран-
тиране на кръстосана проверка на данните. 

Оценката се базира на анализ на вторични данни и на събиране на първични данни. Вторични-
те данни ще бъдат разгледани по време на предварителната фаза, за да се обърне внимание 
на евентуалните проблеми с оценката и да се установят празнините в информацията. 

Начална фаза: Първата стъпка от процеса на оценяване е началната фаза, по време на която 
екипът по оценката разработва рамката на оценката, базирана на ТЗ. За всеки от въпросите и 
подвъпросите екипът по оценката разработва показатели за информираност на отговорите и 
идентифициране на съответните средства за проверка. Началната фаза ще бъде използвана 
за по-точно определяне на обхвата и методологията на оценката. На тази основа екипът ще 
разработи подробна методология, базирана на ключовите елементи, идентифицирани по-горе. 
Освен това екипът по оценката ще направи анализ на евентуалните ограничения, свързани с 
оценката, и в частност на наличието и надеждността на данните. 

Ще бъде извършено кабинетно проучване на наличните доказателства на национално ниво, 
свързани с въздействието и системните резултати, ограничаването на пропуските по отноше-
ние на равенството и теорията за промяна. Кабинетното проучване ще се извърши въз основа 
на документацията на УНИЦЕФ (изследвания, оценка и доклади от проучвания), както и въз ос-
нова на правителствени документи, включващи оценки, изследвания, политически документи, 
стратегически материали, планове за действие, преценки и проектна документация на други 
партньори. Резултати от проучвания, административни данни и други налични източници на 
информация ще бъдат проверени и анализирани с цел потвърждаване на резултатите на сис-
темно ниво. 
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Оценката ще се базира на кабинетното проучване, интервюта и дискусии във фокус-групи с 
участващите заинтересовани страни. На национално ниво екипът по оценката трябва да се 
срещне с представители на МТСП, МЗ, ДАЗД, АСП, МФ и партньори от НПО. На местно ниво 
екипът по оценката трябва да се срещне с местните власти, органите за закрила на детето, 
служители, предлагащи услуги, медицински заведения, деца, семейства, общности, експерти. 

Анализ на данни и изготвяне на доклад: процесът стартира в началната фаза, в която екипът 
по оценката трябва да предложи подробен методологически подход и структура на заключи-
телния доклад. Анализът на данни продължава с кабинетното проучване и събиране на данни 
на място. Проект на заключителния доклад ще бъде разгледан от УНИЦЕФ България и наци-
оналните заинтересовани страни. Екипът по оценката ще добави получените коментари и ще 
представи заключителния доклад на УНИЦЕФ България. 

Съображения от общ характер: Методологията на оценката трябва да съответства на нормите 
и стандартите на Групата за оценка на ООН (ГОООН). Норми и стандарти на ГОООН. 

Трябва да се реализират поне две посещения на място за събиране на данни, интервюта със 
заинтересовани страни и др. и представяне на резултатите от тези посещения. Продължител-
ността на събирането на данни трябва да е до 10 дни общо в София и в област Шумен. Про-
дължителността на второто посещение трябва да е до 4 дни.

НАЛИЧИЕ НА ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ/ИНФОРМАЦИЯ 

Източниците на данни и информация, изброени по-долу, са официални държавни институции 
или доклади, изготвени от УНИЦЕФ. Затова се считат за надеждни и със задоволително качест-
во. 

Проектна документация на УНИЦЕФ, включваща:

 ● документи по проекта, планове за действие – първоначални и актуализирани, междинни 
технически и статистически доклади – доклади за донори на УНИЦЕФ и доклади на местни 
партньори; 

 ● въведена система за мониторинг на проекта, включваща набор от ключови показатели за 
крайните резултати и последиците от проекта, проследяващи напредъка по проекта и ефек-
тите за децата, както и обичайните дейности по мониторинга, вътрешни доклади за монито-
ринг;

 ● основна оценка на услугите, където е възможно; 

 ● бърза оценка на нуждите на първоначалната ситуация в уязвими общности в област Шумен 
(Заключителен доклад, 2011 г.);

 ● редовни данни (събрани и наблюдавани) за ключовите показатели за напредъка по проекта 
със специален фокус върху бенефициентите – децата и семействата в риск; 

 ● споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с общините, НПО и други партньори 
за предлагане на услуги и съвместни действия в рамките на проекта;

 ● национални стратегически документи в сферата на здравеопазването: Национална здравна 
стратегия 2020, приета през декември 2015 г. от Народното събрание, Национална програма 
за подобряване на майчиното и детското здраве;
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 ● Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ 
и План за действие за изпълнението й;

 ● статистически данни от Националния статистически институт, Националния център по об-
ществено здраве и анализи, Националната здравноосигурителна каса, Държавната агенция 
за закрила на детето и др.; 

 ● Областен анализ на оценката на ситуацията и нуждите на групите в риск в област Шумен (2 
областни доклада, изготвени през 2010 и 2015 г.) и Областни стратегии за развитие на соци-
алните услуги за периодите 2011-2015 г. и 2016-2020 г.;

 ● доклади за мониторинг на изпълнението на Плана за действие на Визията за деинституци-
онализация;

 ● Бърз преглед и оценка на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинститу-
ционализация на децата в Република България“ и Плана за действие за изпълнението й, 
УНИЦЕФ, 2014 г.;

 ● Многонационална оценка на резултатите, постигнати чрез реформата на системите за грижи 
за детето в периода 2005-2012 г.;

 ● Доклад за оценката на подходите за закриване на 14 ДМСГД в България (изготвя се в мо-
мента) 

 ● други изследвания, оценки и свързани документи, които са предоставени от партньорите.

МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА ОТ ОЦЕНКАТА 

Докладът от оценката трябва да съответства на стандартите на УНИЦЕФ за доклади за оцен-
ка43 и на системата за оценка на качеството GEROS44. Всички материали трябва да се предста-
вят на английски език. 

Документацията включва: 

a) Първоначален доклад 

b) Междинен доклад от оценката

c) Заключителен доклад от оценката

d) Презентация във формат PPT с резултати от оценката и препоръки 

Предложение за структура на първоначалния доклад и доклада от оценката. 

43  http://www.unicef.org/evaldatabase/files/UNICEF_Eval_Report_Standards.pdf
44  http://www.unicef.org/evaluation/files/GEROS_Methodology_v7.pdf
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Структура на първоначалния доклад: 

 ● Отговор на оценката на ТЗ 

 ● Рамка 

 ● Методология (включително приложения със специфични въпросници и инструменти)

 ● Евентуални ограничения на оценката в зависимост от наличността и надеждността на да-
нните 

Структура на доклада от оценката (предварителен) 

 ● Заглавна страница 

 ● Съдържание 

 ● Списък на съкращенията 

 ● Резюме на оценката 

 ● Благодарности 

 ● Предназначение, цели и обхват на оценката Методология на оценката 

 ● Резултати 

 ● Заключения и изводи 

 ● Препоръки 

 ● Казуси 

 ● Приложения 

Структурата на заключителния доклад ще бъде обсъдена допълнително с екипа по оценката 
(по време на началната фаза). Приблизителният размер на основната част на доклада не тряб-
ва да превишава 60 страници. 

Изисквания за препоръките за ефективна оценка:

екипът по оценката трябва да подчертае основните стратегически препоръки и да предложи 
подходяща последователност за тяхното прилагане, където е възможно; 

препоръките трябва да се опират здраво на доказателства и анализи; 

препоръките трябва ясно да посочван конкретните оперативни звена/офиси /поделения, отго-
ворни за тяхното прилагане.
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ПРИМЕРЕН ГРАФИК /РАБОТЕН ПЛАН 

юни 2016 г.  Публикуване на ТЗ 

30 юни   Краен срок за кандидатстване

20 юли   Избор 

15 август   Първоначален доклад 

8 – 16 септември Посещение на място 

20 октомври  Междинен доклад от оценката 

15 ноември 2016 г. Заключителен доклад от оценката

ноември   Посещение на място за представяне на резултатите 

СЪСТАВ НА ЕКИПА 

Екипът по оценката се състои от международен консултант, който се подпомага преди и по 
време на мисията на място от местен експерт. Местният експерт може да бъде предложен от 
международния консултант или да бъде назначен чрез конкурс. Местният се наема от предста-
вителството на УНИЦЕФ. 

Задължителни компетентности на международния експерт: 

 ● диплома за висше образование по социални науки, право, публична политика или друга 
подобна сфера; 

 ● поне 8 години професионален опит в извършването на оценки; 

 ● поне 8 години опит в сферата на закрила на детето и/или програми за ранно детско развитие; 

 ● умения за работа в международна среда; 

 ● предишен опит в държавите от ЦИЕ и ОНД се счита за предимство; 

 ● отлични умения за анализ и изготвяне на доклади; 

 ● познаването на мисията и целите на УНИЦЕФ се счита за предимство; 

 ● опитът в прилагането на принципите за равнопоставеност на половете и правата на децата 
се счита за предимство; 

 ● отлично владеене на английски език. 

РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Оценката се води от УНИЦЕФ България. Оценката ще бъде подкрепена от консултативна група, 
включваща представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 
здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане 
и Областния управител на област Шумен. Групата ще прави преглед на методиката за оценя-
ване, ще съдейства за събиране на данни, ще разглежда и ще одобрява аналитичния доклад. 
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Специалистът по закрила на детето, специалистът по правата на детето и отговорникът по ран-
но детско развитие ще предоставят техническа помощ и супервизия на консултанта. 

УНИЦЕФ България заедно с националните партньори ще отговаря за организиране на посеще-
нията на място, срещите, консултациите и интервютата, за осигуряване на достъп до прави-
телствени служители, донори и партньори и за координиране на работата на национално ниво 
с други заинтересовани страни. 

Избраният консултант ще работи под пряката супервизия на специалиста по закрила на детето. 
Процесът на изпълнение ще се следи съвместно от УНИЦЕФ и от консултативната група, в т.ч. 
и одобряването на крайните резултати. 

Консултантът ще отговаря за извършване на преглед на място по проекта, за техническата под-
готовка на посещенията на място, за организиране на посещението на място и генерирането 
на резултатите, т.е. - първоначален доклад, методология на оценката, извадка, инструменти и 
въпросници, предварителен и заключителен доклад от оценката. 

Консултантът ще гарантира етичността в процеса на оценка, в съответствие с Насоките по ети-
ката на ГОООН 45, Нормите и стандартите на ГОООН.

СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 

Плащането се извършва, както следва: 

 ● 40% се изплащат при представяне на Първоначалния доклад 

 ● 60% се изплащат при представяне на Заключителния доклад 

УНИЦЕФ България осигурява преводачи за посещението на място. На оценителя ще бъде оси-
гурен офис, автомобил за посещенията на място и за официалните срещи, логистична под-
крепа за срещите и, ако е необходимо, съдействие за уреждане на виза. Не се предоставят 
лаптопи или компютри.

ЗАБЕЛЕЖКИ И РЕЗЕРВИ 

УНИЦЕФ си запазва правото да задържи цялото плащане или част от него при незадоволи-
телни резултати, ако работата/резултатите са непълни, не са предоставени или не са спазени 
крайните срокове. 

УНИЦЕФ запазва авторските права върху всички разработени материали. Оценителите са от-
говорни за своята работа и продукти. УНИЦЕФ си запазва авторските права и материалите не 
могат да бъдат публикувани или разпространявани без предварителното съгласие на УНИЦЕФ. 

Кандидатите, заинтересовани от консултантската позиция, трябва да представят предложение 
за методологичен подход, хонорари, включващи всички разходи (включително фиксирана сума 
за пътни разходи и разходи за издръжка), график, резюме и формуляр P11. 

Избраният кандидат трябва да премине онлайн обучение по Основна сигурност при работа на 
място (организирано от УНИЦЕФ).

Консултантът/подизпълнителите трябва да поемат сами разходите за получаване на визи и 
45  http://www.uneval.org/search/index.jsp?q=ETHICAL+GUIDELINES
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пътни застраховки. Пътните разходи, които поема УНИЦЕФ, са на база пътуване в икономична 
класа, независимо от продължителността на пътуването.

Разходите за настаняване, храна и непредвидени плащания не трябва да надвишават размера 
на приложимите дневни командировъчни разходи (ДКР), определени от Комисията за между-
народната публична служба (КМПС).
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Анекс 2 План за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца 
(ДМСГД) – Шумен

ОБОСНОВКА

Този план е разработен в рамките на проекта „Семейство за всяко дете“ – закриване на ДМСГД 
- Шумен“, който стартира през 2010 г. в партньорство между УНИЦЕФ, Министерство на здра-
веопазването, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила 
на детето, Агенция за социално подпомагане (АСП), Областния управител на област Шумен и 
община Шумен.

Проектът ще създаде мрежа от услуги и мерки за подкрепа на родителите и семействата на 
малки деца (0-3 години), с което ще доведе до закриването на дома за медикосоциални грижи 
за деца в град Шумен.

Подготовката на плана стъпва на:

 ● Индивидуални медицински оценки и оценки на развитието на децата, настанени в ДМСГД 
Шумен;

 ● Актуализирани оценки на семействата на децата, настанени в ДМСГД Шумен;

 ● Бърза оценка на ситуацията в рисковите общности в област Шумен;

 ● Интервюта с всички служители на ДМСГД Шумен;

 ● Оценка на сградата на ДМСГД Шумен.

При стартирането на проекта децата в ДМСГД бяха 107. В края на месец април, децата в ДМСГ 
са 79. За периода през, който се извършваха индивидуалните оценки се предприемаха пара-
лелно и предоставяне на семейна грижа за децата:

Реинтегрирани в биологичните семейства са 8 деца;

Настанени в приемни семейства 24 деца и 1 дете е в процедура на опознаване и настаняване;

Осиновени са 13 деца и 5 са в процедура по осиновяване.

До момента проектът е подкрепил 1) развиване на приемна грижа за бебета чрез допълнител-
на финансова подкрепа за приемни родители на новородени деца 2) засилване на работата по 
превенция на изоставянето на ниво родилен дом чрез допълнителен социален работник.

ЦЕЛИ

Проектът цели:

 ● Да осигури грижа в семейна среда за децата, настанени в ДМСГД Шумен;
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 ● Да развие нов модел на интегрирани услуги за подкрепа на семейства в риск в областта, при 
който деца до 3-годишна възраст не се настаняват в резидентна грижа;

 ● Да подкрепи засилването на капацитета на местните власти и системата за закрила на дете-
то за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

ПРИНЦИПИ

 ● Действия в интерес на най-добрия интерес на детето;

 ● Децата, напускащи ДМСГД трябва да бъдат извеждани в семейна среда – с предимство в 
тяхното родно, а при невъзможност – в алтернативни семейства на близки и роднини, оси-
новители или приемни семейства. 

 ● Отдаване на приоритет на услугите и мерките за подкрепа на биологичните семейства пред 
услугите за заместване на семейната грижа;

 ● Настаняването на деца от ДМСГД в алтернативна семейна грижа трябва да бъде извършва-
но максимално близко до техните биологични семейства, освен ако интересът на детето не 
изисква друго;

 ● Извеждането на дете от ДМСГД да не бъде извършвано без оценка на потребностите, която 
да включва оценка на родителския капацитет и възможността детето да бъде отглеждане в 
родното си семейство, и план за действие. 

 ● При всички форми на настаняване на дете в семейна грижа, да продължи поддържането на 
контакт между детето и биологичното му семейство, освен ако интересът на детето не поз-
волява това;

 ● Братята и сестрите трябва да се събират и отглеждат заедно;

 ● В никакъв случай дете да не бъде премествано от една специализирана институция в друга 
такава;

 ● Децата до 3 годишна възраст да не бъдат настанявани в резидентна грижа;

 ● Областен подход при планирането на закриването на ДМСГД и заместването му с нови ус-
луги.

 ● Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на новите услуги;

 ● Надграждане и усъвършенстване на съществуващи ресурси, практики, опит и услуги;

 ● Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички заинтересова-
ни страни;

 ● Подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и умения в съответ-
ствие с новите изисквания и стандарти.
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СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ

4.1. Актуализиране на оценките на децата и семействата

Актуализирането на оценките на децата, настанени в ДМСГД и техните семейства беше из-
вършено в периода 15.12.2010 г.-30.04.2011г. на базата на общо 98 направление и заповеди 
за оценки на деца от отделите за Закрила на детето от Област Шумен, по постоянен адрес на 
родителите на децата, настанени в ДМСГД Шумен, към Комплекса за социални услуги за деца 
и семейства, който работеше в партньорство със сдружение „Дете и пространство”. В периода 
януари – април 2011г. бяха извършени 102 оценки по методики, съгласувани с партньорите по 
проекта. 

Оценката на децата, настанени в ДМСГД, целеше да се очертаят ресурсите и проблемните 
зони както в развитието, така и в отглеждането на децата.

Основните изводи от оценките по отношение на здравословно състояние са:

 ● 43 деца са без медицински проблеми;

 ● 8 от децата са със заболявания, налагащи ежедневни медицински грижи;

 ● по време на медицинките прегледи десет деца са с остро респираторно заболяване;

 ● 10 от децата се оформят като често боледуващи от остри респираторни заболявания;

 ● 53 (56%) от децата са с тегло под съответната норма за възрастта въпреки доброто и балан-
сирано хранене. Спадът на тегло е един от характерните признаци на душевно страдание 
и депресия в кърмаческа и ранна възраст, поради ранната раздяла с майката и липсата на 
привилегирована връзка с възрастен;

 ● повечето от децата с хронични заболявания и малформации са от родители:

- близки родственици;

- психично болни или носители на наследствени заболявания;

- бременността на такива майки не е проследена от гинекологична консултация;

 ● много от децата със заболявания се нуждаят от лечение и уточняване на диагнозата в съот-
ветни клиники;

 ● полагат се добри и адекватни медицински грижи за децата в тежко състояние или с тежки 
малформации, но са налице трудности и спънки от субективен и обективен характер при 
превеждането им в лечебни заведения. Особено големи са затрудненията при деца, които 
не могат да бъдат лекувани по клинични пътеки /които се нуждаят от диагностично уточня-
ване/ или на които времето за престой, съобразно клиничната пътека, е изтекло.

Целта на оценката на развитието беше да очертае ресурсите и проблемните зони както в 
развитието, така и в отглеждането на децата.

От направените оценки става ясно, че по-голямата част от децата са със съхранен потенциал 
на развитие, въпреки по-силното или слабо забавяне в различни сфери – основно забавянето 
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е в говорното и/или двигателното развитие, развитието на способностите за самообслужване. 
Не може да се направи конкретно заключение за „водеща сфера на изоставане”, защото една 
сфера е обвързана с друга от една страна, а от друга страна промените в тази възраст са ди-
намични.

Основната причина за изоставането в развитието е липсата на привилигирован възрастен, на 
стимулация и индивидуална работа с децата, отговарящи за възрастта им, изолацията и бо-
дърстването в помещението за спане.  

Особено внимание трябва да се обърне на проявите на душевно страдание – „събужда се през 
нощта и си блъска главата в решетките”, „изолира се в собствен свят и има стререотипни дви-
жения”, „потупва предметите с пръстче”, „крещи, когато друго дете се доближи до него по време 
на хранене”, „отказва да държи лъжица и да се храни самостоятелно, въпреки добре развитата 
фина моторика” – които изискват консултации с детски психитър и възможност за предоставяне 
на психологическа подкрепа, рехабилитация, работа в ателиета по интереси.  

Случаите на децата с подобна тежка симптоматика трябва да се разглеждат индивидуално и 
под формата на екипно обсъждане не само що се отнася за бъдещите услуги, но и по отноше-
ние на настоящата грижа. 

Базисните нужди на децата са задоволени. Основен проблем в ДМСГД, характерен за всички 
институции, е необходимостта от индивидуализиране на грижата и осигуряване на стимулира-
ща среда. Оценката завършва и с конкретни препоръки за подобряване на грижата в ДМСГД до 
неговото закриване (приложен е пълният текст на анализа).

Оценките на семействата на децата в ДМСГД целяха: оценка на родителския капацитет и 
актуалната семейна ситуация, изготвени на базата на интервюта със родителите, посещения и 
наблюдения на семейството, разговори с представители на разширеното семейство и близки и 
познати на родителите на детето.

Всяка оценка завърши със заключение и предложение към водещия случай от ОЗД за дъл-
госрочна цел в Плана за действие на детето – реинтеграция в родното семейство, възможна 
реинтеграция след интензивна подкрепа и осиновяване. Интензивната подкрепа се разбира 
главно като настаняване в приемно семейство, така че до връщане в родното семейство или 
до осиновяване детето да живее в семейна среда. 

Основните изводи от актуализираните оценки са:

 ● КСУДС Шумен, в периода от декември 2010 до март 2011 година, получи общо 98 направ-
ление и заповеди за оценки на деца от отделите за Закрила на детето от Област Шумен, по 
постоянен адрес на родителите на децата, настанени в ДМСГД Шумен:

 ● ДСП-ОЗД Шумен – 51 направления, от които 50% са в гр. Шумен, останалите – в села в об-
щината и извън областта;

 ● ДСП-ОЗД В.Преслав – 14 направления - родителите почти по равен брой са от селата на 
Община Върбица, Община Смядово и селата на територията на община Велики Преслав;

 ● ДСП-ОЗД Нови Пазар – 19 направления като анализът показа, че 30% от родителите живе-
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ят в от гр. Нови Пазар, 20% в селата от Общината и останалите 50 % от селата на Община 
Каспичан – Преселка, Памукчи, Стоян Михайловски, с.Каспичан;

 ● ДСП-ОЗД Каолиново – 11 – от села от общината;

 ● ДСП- ОЗД Венец – 3;

Социалните проблеми на семействата са основната причина(над 70%) за настаняване на 
децата в ДМСГД още при раждане по желание на родителите и определена мярка за закрила 
на детето по реда но ЗЗД , т.н. „социални индикации”:

 ● липса на доходи;

 ● липса на жилище;

 ● липса на възможност за трудова заетост поради неграмотност и липса на квалификация;

 ● невъзможност да се осигури здравна грижа за новороденото дете;

 ● грижа към други деца, при които основно се задоволяват само базовите потребности и по-
редното родено дете се настанява за отглеждане в ДМСГД.

Една част от децата, около 15-20 % са изведени на по-късен етап от раждането им от 
семейната  среда и предприета мярка за закрила – институционална грижа в ДМСГД, поради 
изведен риск за детето – лоши битови условия и неглижиране. 

Нежелана бременност е причина за изоставяне при 5 до 10% от жените, предимно от мало-
летни, непълнолетни и самотни майки и желание от страна на майките и родителите, раждане-
то да остане в тайна и детето да бъде оставено за осиновяване още при раждането.

Тежкото здравословно състояние е причина за изоставяне при около 15 % , което е съ-
общено на майките още при раждането или в последствие, както и нуждата от задължителни 
оперативни интервенции, свързани с живота на децата. 

Предложения за актуализиране на плана за действие:

Непосредствена реинтеграция в биологичното семейство се предлага за 8 деца. Те вече 
са реинтегрирани, семействата са подкрепяни и наблюдавани.

Реинтеграция в дългосрочен план се предлага за 23 деца, краткосрочната мярка е настаня-
ване в приемна грижа. Децата са приети от родителите и разширеното семейство. Имат 
готовност да осигурят принадлежност и грижа на детето, семействата се нуждаят от 
подкрепа – насърчаване на позитивното отношение между родителите и детето, възмож-
ност за заетост и генериране на доходи и, ако е необходимо социално подпомагане. Под-
крепа за интегриране на семейството в обществото и подкрепящи дневни грижи за семей-
ството. За тези семейства е необходимо интензивно да се предлагат подкрепа и услуги.

Настаняване на дете при близки и роднини по чл. 26  се предлага за 3 деца.

Осиновяване като дългосрочна цел се предлага за 53 деца, а в краткосрочен план - се-
мейна грижа в приемно семейство. В тази група 50% от децата с вписани в регистър и голя-
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ма част се в процедура за осиновяване. За останалата част ОЗД е предприела процедура за 
вписване в регистъра за осиновяване по реда на СК.  

Дългосрочно отглеждане в алтернативна грижа (извън семейството) се предлага за 10 
деца. Това са деца с тежки заболявания, изисква се специализирана медицинска грижа и еже-
дневни манипулации, които следва да се осигуряват от специализирани екипи. При оценката 
на родителския капацитет е доказано, че родителите не са в състояние да се грижат за детето 
в семейна среда, на първо място поради това, че живеят в отдалечени селища, където не мо-
гат да осигурят непрекъсната медицинска грижа за децата, второ поради липса на средства за 
лечението на децата. При по-голям процент от децата, връзката с родителите трайно е прекъс-
ната.

В дългосрочен план би могло да се предложи и настаняване в приемни семейства, които да 
преминат през специализирано обучение и получават подкрепа,  включително от здравни 
специалисти. 

4.2. Бърза оценка на рисковите общности в област Шумен

От март месец стартира и оценка на рисковите общности в област Шумен. Към края на май 
2011 се приключва вторият етап от оценката, при който ще бъдат представени конкретни пре-
поръки за развитието на услугите във високорисковите уязвими общности въз основа на ре-
зултатите от дълбочинното качествено проучване на проблемите и нагласите към грижата за 
децата в 10 общности в област Шумен. Заключенията потвърждават най-важните заключения 
от оценките на децата и семейната среда. Основните предварителни изводи от бързата оценка 
на рисковите общности и препоръки на развитието на услугите са:

Главните причини за изоставяне на деца във високорисковите етнически общности се коренят 
в съчетаването на крайната бедност с крайна маргинализация на семейства и/или подгрупи в 
уязвимите етнически общности, свързани с феномена „гето в гетото”. 

В представите на уязвимите общности случаите на изоставяне на новородени деца най-често 
са резултат от нежелана бременност на рискови самотни майки; отсъстващ или неизвестен 
баща; увреждане или здравословен проблем; от маргинализираните семейства, които най-чес-
то са изолирани и отхвърлени не само от мнозинството, но и вътре в „своята” общност, нерядко 
мигрират в рамките на околните общини и извън областта, живеят с неустановен адрес и източ-
ник на доходи, повечето от тях са многодетни  (майките са родили 3 и над 3 деца). 

Необходима е комплексна интервенция за промяна на ситуацията в уязвимите общности с 
прилагане на интегриран подход – включително обвързване на социалните услуги с мерки за 
стимулиране на общностното развитие. 

Крайно необходими са услугите за превенция на изоставянето и подобряване на родителските 
грижи за децата в уязвимите общности. В общностите има нагласа за приемане на услуги, фо-
кусирани върху семейно планиране и превенция на рискови и нежелани бременности.

Приоритетни са смесените услуги – социално-здравни, образователни и пр. 

За да се гарантира достъпът на рисковите групи от уязвимите етнически общности до новите 
услуги е необходимо: Първо, да се осигури участието на представители от самата общност – 
здравни медиатори и обучени социални сътрудници от общността, които да подкрепят рабо-
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тата на специалистите и да изградят „мост” между услугата и общността. Второ, да се развие 
мобилен компонент на услугата, която да достигне на място при рисковите групи. 

4.3. Интервюта с персонала

Цели - подпомагане и изследване на мотивацията, ресурсите и очакванията на всеки един 
член от персонала с цел приобщаване към реализирането на проекта; проучване на професи-
оналните нагласи  и сваляне на съпротивите и напрежението; определяне на възможностите 
за бъдещото включване на различните специалисти в новосъздадените алтернативни услуги. 

Основни изводи:

Голяма част от интервюираните са работещи в ДМСГД повече от десет години. Малка част от 
тях са имали друг професионален опит или специфичен опит свързан с работата с деца. 

Доминиращата културна нагласа е, че детето е добре, когато е на топло, когато се храни, когато 
е преоблечено. Всички прояви на страдание се приписват на физическото състояние и орга-
низма.

Служителите на Дома се затрудняват в определяне на нуждите  на детето. 

Според деветдесет процента от сестрите, няма прояви на децата, за които се грижат, които да 
пораждат в тях затруднения или въпроси.

Разказаните случки от практиката, които са оставили ярък спомен в тях са свързани със спо-
мени за деца, които са преминали през ДМСГД- Шумен. Деца, към които са били привързани и 
след раздялата си с тях са страдали.

Като преимущества за работата си ДМСГД, работещите изразяват - предимството да работиш 
с деца, свикнали са да работят тази работа, получават редовно заплата.

Като недостатъци - ниското заплащане, и факта ,че работят малко сестри и санитари на смяна, 
а с много деца.

Липсва система за продължаващо и надграждащо обучение на персонала.

Вземането на решения за децата не е следствие от екипна работа и обсъждане.

Персоналът има ценни наблюдения и опит, които не се споделят поради липсата на такива 
форми на работа и общуване.

Желание за обучения: специализирани и такива, насочени към работата с деца с аутизъм, пси-
хични проблеми;

Значителен клиничен опит и професионален потенциал у специалистите: психолози, педагози, 
кинезитерапевти, някои от сестри;

Персоналът имао добри идеи за работа с родителите в Дневния център към ДМСГД, който се 
явява разпознаваема услуга в общността за тях;

Като цяло персоналът осъзнава и подкрепя промяната за децата от дома. 

Сто процента от интервюираните  изразяват желание да  работят в системата на новите услуги 
за деца и семейства, които ще възникнат след преустройството на ДМСГД. Също така голяма 
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част от тях изразяват желание за продължаваща квалификация, но не могат да дефинират 
точно от какво обучение се нуждаят.

4.4. Оценка на сградата на ДМСГД 

Оценката на сградата на ДМСГД на този етап беше направена с оглед да се анализира въз-
можността и условията сградата на да се използва за създаване на алтернативните услуги по 
плана, както и да се проучат други възможности. 

Сградата на ДМСДГ-Шумен е държавна собственост, представлява комплекс от 4 блока, кон-
структивно самостоятелни и отделени на фуга и функционално свързани с топли връзки или 
директно. Общата РЗП на сградата е 5 874, 5 кв.м. Построена е вероятно около 70-години на 
ХХ век и за нея няма запазени оригинални строителни книжа от онова време. 

Конструкцията на всички тела е традиционна стоманобетонова с пространствен скелет от пло-
чи, греди, колони и противоземетръсни шайби и съответства и на сега действащите строителни 
норми. Като цяло конструкцията на сградата е в много добро състояние и няма нужда от укреп-
ване или усилване. Всички инсталации-ВК, отоплителна и Електрическа са морално и физи-
чески остарели, външните и вътрешни дограми също са негодни. Разделянето на помещенията 
с витрини на много малки боксове е технологично остаряло.

Сградата, в конструктивно отношение е в достатъчно добро състояние. По отношение на 
довършителни работи, топлоизолации, дограми, и всички инсталации, задължително трябва 
да бъде изцяло санирана.

За нуждите на проекта е най-подходящ блок В, в който в момента е разположено приемно-ка-
рантинно отделение. В него може да се разположи Дневен център за деца с увреждания, който 
да съвместява и ранна интервенция за деца с увреждания и услуги за деца с проблеми в пси-
хичното развитие. Той може да се обособи като напълно самостоятелен и независим.  Той има 
пряка връзка само с административния корпус на първи етаж, която може при необходимост 
да бъде затворена. Входовете му са близо до улицата, което го прави лесно достъпен за посе-
тители, без да се пречи на работата на останалата част от дома. Има вътрешна пряка връзка с 
кухнята посредством два кухненски асансьора и така се осигурява  доставката на топла храна 
за децата, които ще бъдат на целодневен режим. Първият етаж е само на две стъпала от тере-
на и това ще позволи лесен достъп с малки рампи за децата със затруднения в придвижването.

Изложението на блока е предимно южно. При изработването на проект за преустройство в по-
мещенията с южно изложение ще се развият занимални и зали за игри, а в тези със северно 
изложение ще се развият помощни и сервизни помещения. Ще се потърси решение което да 
намали площта на коридорите и да се увеличи полезната площ. Конструкцията на сградата 
позволява да се премахнат многото вътрешни витрини, които играят ролята на преградни сте-
ни и да се създадат нови пространства с оптимални размери.

Разполагането на останалите услуги от плана, не е подходящо да бъде извършено в сградата 
на ДМСГД. Според Община Шумен, в нея е възможно да бъде развито обединено детско заве-
дение с детска ясла и детска градина, които да подкрият нуждите от места за децата в общи-
ната. За тази цел е необходимо де-актуване на сградата от държавна в общинска собственост 
или предоставяне на право на ползване. При този вариант, Община Шумен ще търси проектни 
възможности за извършване на необходимия цялостен ремонт.



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ162

ДЕЙНОСТИ: УСЛУГИ И МЕРКИ, насочени към децата, персонала, помещенията и прера-
зпределяне на средства

Дейност/ 
услуга

Описание Местополо-
жение

Начин на 
осъществяване

1.	 Укрепване 
капацитета 
на системата 
за закрила 
на детето и 
съдебната 
система за 
защита на 
най-добрия 
интерес на 
детето

1.1.	 Назначаване на 5 допълнителни социални работници
1.2.	 Предоставяне на обучение и супервизия на ОЗД и 

представители на съдебната система в областта 
1.3.	 Подкрепа за работата на ОЗД чрез предоставяне на 

средства за дейности и консумативи на ОЗД
1.4.	 Създаване на методика за оценка на риска при 

семейства и препоръки за предоставяне на подкрепа

1 експерт в 
РДСП 

2 социални 
работници в 
ОЗД Шумен

2 социални 
работници в 
ОЗД Велики 
преслав – 1 
във Велики 
Преслав и 1 
във Върбица

- Споразумение 
с АСП за 
предоставяне 
на финансиране 
за социални 
работници и 
консумативи

- Доставчик 
на обучение,  
супервизия и 
създаване на 
методика за 
оценка на риска, 
избран чрез 
конкурс

2.	 Превенция на 
ниво родилен 
дом

2.1.	 Допълнителен социален работник в Родилно 
отделение за оценка на рискови майки и спешна 
подкрепа

2.2.	 Обучения и подкрепа за екипа на родилно, 
неонатологично и педиатрично отделение за 
превенция на изоставянето, болница приятел на 
бебето и съобщаване на увреждане и заболяване на 
родители

МБАЛ Шумен и 
КСУДС Шумен

Община Шумен чрез 
КСУДС Шумен

3.	 Подкрепа за 
осиновяването

3.1.	 Вписване на деца в регистъра за осиновяване след 
приключване на оценките на децата и семействата

3.2.	 Привеждане на досиетата на децата от регистъра в 
съответствие с нормативните изисквания

3.3.	 Обучение на комисията за осиновяване

РДСП Шумен - Споразумението 
с АСП по дейност 
1

- Договор с 
доставчик на 
обучение и 
супервизия по 
дейност 1

4.	 Приемна грижа 4.1.	 Приоритетно набиране на приемни семейства за 
новородени и малки деца

4.2.	 Подкрепа за развитие на приемна грижа за деца с 
увреждания – разработване на обучителна програма, 
обучение на екипа към Областния център по приемна 
грижа в Шумен, предоставяне на допълнителна 
материална подкрепа на приемни родители на деца с 
увреждания

ОЦПГ и КСУДС 
Шумен

ЦОП Нови 
пазар

РДСП и ОЗД

Община Шумен чрез 
КСУДС Шумен
Община Нови пазар 
чрез ЦОП Нови пазар
РДСП и ОЗД в 
областта

5.	 Услуги за 
подкрепа 
развитието 
на деца с 
увреждания 
и деца с 
проблеми в 
психологичното 
развитие

5.1.	 Подкрепа за стартирането на услуги по ранна 
интервенция при раждане на деца с увреждания 
или ниско тегло. По проекта ще бъде подкрепено 
стартирането на услугата чрез подбор на персонал 
и предоставяне на обучение, както и нейното 
функциониране до стартиране на работата на 
Общностния център за деца, финансиран по проект 
„Социално включване”

5.2.	 Разширяване на дневния център за деца с 
увреждания, разположен в сградата на ДМСГД и 
разкриване като държавно-делегирана дейност. 
Дневният център ще предоставя услуги на деца 
0-7 години, като в него ще има отделна група 
и консултативни услуги за деца с проблеми в 
психологичното развитие (0-18 години)

5.3.	 Развиване на услуги за деца с увреждания в Нови 
пазар 

5.4.	 Обучение и супервизия на екипите в Шумен и Нови 
пазар за работа с деца с увреждания и деца с 
проблеми в психологичното развитие

Сградата на 
ДМСГД Шумен 

Нови пазар

- Споразумение 
и договор за 
финансиране с 
Община Шумен

- Споразумение 
и договор за 
финансиране с 
Община Нови 
пазар

- Доставчик на 
обучение и 
супервизия 
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Дейност/ 
услуга

Описание Местополо-
жение

Начин на 
осъществяване

6.	 Семейно-
консултативни 
центрове

6.1.	 Създаване на четири семейно-консултативни 
центрове, които да предлагат интегрирани услуги:

- Посредничество за работа и образование;
- Подкрепа по домовете
- Индивидуална и групова работа
- Семейно планиране
- Неформална дневна грижа
- Програми за родителстване
- Подкрепа за развитие на общностите чрез:

- Съдействие за жилищно настаняване и 
подобряване на жилищните условия

- Съдействие за завършване на образование 
и получаване на професионална 
квалификация

- Посредничество за подобряване на достъпа 
до здравни услуги с фокус децата и майките 

- Общностна работа за промяна на нагласите 
по отношение на стандартите в отглеждането 
на децата в семейството, ранните бракове, 
изграждане на нетърпимост в общността към 
изоставянето на децата. 

СКЦ ще работят в тясна връзка със здравните медиатори, 
мобилните педиатричен и гинекологичен кабинет и 
Центъра за майчино и детско здраве

4 – Шумен, 
Каспичан, 
Върбица,  Нови 
пазар 

Договор с 
консорциум с 
водеща организация 
фондация „Здравни 
проблеми на 
етническите 
малцинства” и 
Общините

7.	 Център 
Майчино и 
детско здраве

7.1.	 Разработване на методика за ЦМДЗ съвместно 
с МЗ

7.2.	 Създаване на един или няколко ЦМДЗ в областта

Ще бъдат 
уточнени след 
разработване 
на методика 
и стандарти 
съвместно с МЗ

Да бъде уточнено 
допълнително

8.	 Социално-
медицински 
център за 
настаняване 
на деца и 
заместваща 
грижа

Необходимостта и възможността за създаване на 
такъв център ще бъдат преценени на следващ етап в 
зависимост от необходимостта на децата от ДМСГД и 
наличните финансови ресурси. При преценката ще се 
вземат под внимание потребностите на малък брой деца 
за деца с много тежки увреждания / заболявания, които 
се нуждаят от постоянна медицинска грижа и не могат 
да бъдат изведени в семейна среда (биологично или 
приемно семейство)

9.	 Жилищна 
политика и 
заетост

9.1.	 Посредничество пред общините за разработване н 
амерки за социални жилища. 

9.2.	 Включване на родители на деца в действащи 
програми за квалификация, преквалификация, 
заетост, изпълнявани от ДБТ, НПО, организации на 
предприемачите и бизнеса.

9.3.	 Развиване на социални предприятия

Всички общини 
в областта 

Координатор на 
УНИЦЕФ

10.	 Подобряване 
грижата в 
ДМСГД  
Шумен

10.1.	 Обучения и супервизия за персонала на ДМСГД
10.2.	 Промени в организацията на работа

ДМСГД - - Договор с 
доставчик на 
обучение и 
супервизия 
(възможно е 
общ договор с 
дейност 5)
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Дейност/ 
услуга

Описание Местополо-
жение

Начин на 
осъществяване

11.	 Координация 11.1 Регистър на децата в ДМСГД
11.2. Координиране на настаняване и излизане на децата 
от РДСП Шумен
11.3. Създаване на Областна координационна група 
от Областния управител с представители на всички 
институции и общини в областта, която да подпомага 
изпълнението на проекта.
11.4. Анализ на отражението на закриването на ДМСГД 
върху действащите услуги и актуализиране на областната 
стратегия за социални услуги
11.5. Учебно посещение (Румъния)

Шумен - Споразумение с 
АСП (по дейност 1)

- Споразумение 
с областния 
управител

12.	 План за 
сградата

12.1.	 Прехвърляне на собствеността на сградата към 
Община Шумен

12.2.	 Създаване на Дневен център за деца с 
увреждания до 3 години

12.3.	 Развиване на здравни и образователни услуги за 
деца в сградата (ясла, детска градина и др.)

Шумен - Процедура по 
прехвърляне на 
собствеността 
между МЗ, областен 
управител и Община 
Шумен

- Споразумение 
и договор за 
финансиране по 
дейност 5

13.	 Закриване на 
ДМСГД Шумен

13.1.	 Решение на Общински съвет Шумен
13.2.	 Ликвидационна комисия на МЗ

Шумен

ГРАФИК

Дейност/тримесечие 07-09 
2011 г.

10-12 
2011 г.

01-03 2012 
г.

04-06 
2012 г.

07-09 
2012 г.

10-12 
2012 г.

01-03 
2013 г.

1.	 Укрепване капацитета на системата за закрила 
на детето и съдебната система за защита на най-
добрия интерес на детето

1.1.	 Назначаване на 5 допълнителни социални 
работници

х х х х х х х

1.2.	 Предоставяне на обучение и супервизия на ОЗД и 
представители на съдебната система в областта 

х х х х х х х

1.3.	 Подкрепа за работата на ОЗД чрез предоставяне 
на средства за дейности и консумативи на ОЗД

х х х х х х х

1.4.	 Създаване на методика за оценка на риска при 
семейства и препоръки за предоставяне на 
подкрепа

х х

1.	 Превенция на ниво родилен дом
1.1.	 Допълнителен социален работник в Родилно 

отделение за оценка на рискови майки и спешна 
подкрепа

х х По-дълго, 
ако не се 
увеличи 

капацитета 
на ЦРО

1.2.	 Обучения и подкрепа за екипа на родилно, 
неонатологично и педиатрично отделение за 
превенция на изоставянето, болница приятел на 
бебето и съобщаване на увреждане и заболяване 
на родители

х х х х

2.	 Подкрепа за осиновяването
2.1.	 Вписване на деца в регистъра за осиновяване 

след приключване на оценките на децата и 
семействата

х х

2.2.	 Привеждане на досиетата на децата от регистъра 
в съответствие с нормативните изисквания

х х х



ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ В ОБЛАСТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ 165

Дейност/тримесечие 07-09 
2011 г.

10-12 
2011 г.

01-03 2012 
г.

04-06 
2012 г.

07-09 
2012 г.

10-12 
2012 г.

01-03 
2013 г.

2.3.	 Обучение на комисията за осиновяване х х
3.	 Приемна грижа
3.1.	 Приоритетно набиране на приемни семейства за 

новородени и малки деца
х х х х х х х

3.2.	 Подкрепа за развитие на приемна грижа за деца 
с увреждания – разработване на обучителна 
програма, обучение на екипа към Областния 
център по приемна грижа в Шумен, предоставяне 
на допълнителна материална подкрепа на 
приемни родители на деца с увреждания

х х х х х

4.	 Услуги за подкрепа развитието на деца с 
увреждания и деца с проблеми в психологичното 
развитие

4.1.	 Подкрепа за стартирането на услуги по ранна 
интервенция при раждане на деца с увреждания 
или ниско тегло.

х х х

4.2.	 Разширяване на дневния център за деца с 
увреждания, разположен в сградата на ДМСГД и 
разкриване като държавно-делегирана дейност.

х х

4.3.	 Развиване на услуги за деца с увреждания в Нови 
пазар 

х х х х

4.4.	 Обучение и супервизия на екипите в Шумен и 
Нови пазар за работа с деца с увреждания и деца 
с проблеми в психологичното развитие

х х х х х х

5.	 Семейно-консултативни центрове х х х х х х х
6.	 Център Майчино и детско здраве х х х х х
7.	 Социално-медицински център за настаняване на 

деца и заместваща грижа
8.	 Жилищна политика
8.1.	 Посредничество пред общините за осигуряване на 

социални жилища
х х х х х х х

8.2.	 Включване на родители на деца в действащи 
програми за квалификация, преквалификация, 
заетост.

8.3.	 Развиване на социални предприятия
9.	 Подобряване грижата в ДМСГД Шумен
9.1.	 Обучения и супервизия за персонала на ДМСГД х х х х х х х
9.2.	 Промени в организацията на работа х х х х х х
10.	 Координация
10.1.	 Координиране на настаняване и излизане на 

децата от РДСП Шумен
х х х х х х х

11.2. Координиране на настаняване и излизане на 
децата от РДСП Шумен

х х х х х х х

1.3.	 Създаване и функциониране на Областна 
координационна група от Областния управител 
с представители на всички институции и общини 
в областта, която да подпомага изпълнението на 
проекта.

х х х х х х х

1.4.	 Анализ на отражението на закриването на ДМСГД 
върху действащите услуги и актуализиране на 
областната стратегия за социални услуги

х х х х х х х

11.5. Учебно посещение (Румъния) х
11.	 План за сградата

1.1.	 Прехвърляне на собствеността на 
сградата към Община Шумен

х х

1.2.	 Развиване на здравни и образователни 
услуги за деца в сградата (ясла, детска 
градина и др.)

х х х

12.	 Закриване на ДМСГД Шумен х
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НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Мониторингът и оценката ще се осъществяват от екипа на проекта към УНИЦЕФ с участието 
на представители на Консултативния съвет на национално ниво и Областната координационна 
група, създадени в подкрепа на изпълнението на проекта.

Основните дейности за мониторинг и оценка включват:

Текущ мониторинг на напредъка в изпълнението на проекта чрез: 

посещения на място за срещи с екипите на доставчиците на услуги, заинтересованите страни 
в областта и партньорите по изпълнението на проекта и за наблюдение на качеството на пре-
доставяните услуги – веднъж месечно;

преглед на документацията – текущо, 

посещение за провеждане на срещи с бенефициентите на услугите, общностни срещи и групо-
ви дискусии – всеки 6 месеца, 

провеждане на анкети за обратна връзка от бенефициентите и сред заинтересованите страни 
и другите доставчици на услуги в област Шумен – веднъж годишно;

Мониторингови доклади, които обобщават наблюденията за прогреса на проекта:

Междинен доклад от мониторинга за период от 12 месеца изпълнение на дейностите (пред-
ставен към средата на 2012 г.), който да даде обратна връзка за напредъка по проекта и препо-
ръки за следващия етап от интервенцията за закриване на ДМСГД - Шумен;

Финален доклад за следващия 12 месечен период.

Оценка на въздействието на проекта и изградената нова мрежа от социални услуги върху: 

а) промяната в развитието на децата, изведени от ДМСГД; 

б) състоянието и нагласите сред рисковите общности по отношение на задържването на деца-
та в семейството и промяна в качеството на родителските грижи; 

в) промяната в системата на социалните услуги за деца и семейства в областта. 

Оценката ще се извърши от вънщен екип след приключване на всички дейности по закриването 
на ДМСГД Шумен. Подробният доклад от оценката на въздействието ще обобщи постигна-
тите ефекти и степента на качествена промяна при децата, рисковите групи, от една страна, 
и – от друга страна – в системата на социални услуги. В доклада ще се предложат подходи и 
препоръки за разпространение на опита, добрите практики и научените уроци по проекта.

При дейностите по мониторинг и оценка ще се наблюдават следните ключови индикатори:

Индикатори за напредъка в изпълнението на дейностите по проекта:

Брой разкрити иновативни услуги – социални и смесени;

Брой обучени екипи на родилно, неонатологично и педиатрично отделение за превенция на 
изоставянето;

Брой проведени обучения на персонала на новите услуги;
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Брой обхванати потребители

Брой обучени и утвърдени приемни семейства

Индикатори за ефекта върху целевите групи, на първо място върху децата: 

Брой деца, изведени в семейна или близка до семейната среда от институционална грижа в 
ДМСГД – очакван брой общо около 130-140 за целия период (около 80 настанени в дома към 
настоящия момент и 50-60 деца изоставени или в риск от изоставяне през следващите две 
години) 

Осигурена семейна среда за децата, изведени от ДМСГД – за 100% за децата без увреждания 
и поне за 50% от децата с увреждания;

Брой успешно осъществени дейности по реинтеграция на изоставените деца в биологичното 
семейство;

Увеличен дял на децата, успешно реинтегрирани в биологичното или разширеното семейство 
- до 70% от децата с положителна препоръка в оценката на родителския капацитет и общност-
ната среда;

Брой изоставени или в риск от изоставяне деца, настанени в приемни семейства;

Процент на новородените деца или бебета в риск от изоставяне, които са настанени в семейна 
среда (приемна грижа, или при близки и роднини), без институционализиране;

100% от идентифицираните рискови майки, обхванати в различни форми на подкрепа и услуги 
за превенция на изоставянето на детето;

Намаляване с 90% на дела на децата от рисковите общности, отглеждани в семействата си, за 
които не са извършени необходимите имунизации (в съответствие със стандартите и изисква-
нията за възрастовата група);

Подобрени грижи за малките деца поне от 60% от родителите от рисковите общности, включе-
ни в консултации и курсове за родителски умения.
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