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ПРОЕКТ 

“Пилотен модел за създаване на национална мрежа за 
предотвратяване насилието над деца и семейства в риск” 

 
 
 Проектът е финансиран по програма ФАР BG2005/017-353.01.02-1.18 – 
Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови 
групи /фаза 2/. Стойността на проекта е 147 000  евро. 

Партниращи организации: Сдружение “Център Отворена врата” – гр. Плевен, Фонд по 
превенция на престъпността ИГА – гр. Пазарджик и Младежки форум 2001 – гр. Разград.  

Водеща организация е Сдружение Център “Отворена врата”. Организацията предоставя 
психосоциална подкрепа на жени и деца, жертви на  насилие. Сдружението работи с лиценз от 
Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика и лиценз 
от Държавна Агенция за закрила на детето. 

Център “Отворена врата”, Плевен развива успешно своята дейност вече осем години, 
като успя да изгради добри взаимоотношения с държавни, местни  институции и организации 
от неправителствения сектор. Община Плевен е предоставила три- етажна сграда за 10 години,  
която е ремонтирана и обурудвана като Консултативен център и Кризисен център. Екипът от 
специалисти предоставя  информация за административните и съдебни процедури, които  
уреждат подпомагането и защитата на жертвите на насилие. В Центъра работят психолози, 
фамилни консултанти, социални работници и един адвокат. 

Проектът представлява изграждане модел на партньорска мрежа за предоставяне на 
услуги на деца и семейства в риск. Дейностите ще се реализират в региона на Плевен, 
Пазарджик, Разград и София. Проектът е с продължителност 14 месеца, от месец април 2008 до 
месец юни 2009 година. 

Ще бъде разработен модел, който ще  включва създаване на Експертна група от 
специалисти в релевантната област; разработване на обучителна програма за специалисти, 
прилагащи модела; разработване на система за контрол, оценка и супервизия на предлаганите 
услуги. Моделът ще се основава на българското законодателство и на Европейските стандарти 
за работа в кризисни центрове и подслони за деца и жени, жертви на насилие, изработени от 
австрийската организация WAVE (жени срещу насилието в Европа) заедно с експерти от НПО 
на 23 европейски държави, работещи в подобни кризисни центрове. Стандартите са изработени 
по проект на Европейската комисия през 2004 година. Сдружение “Център Отворена врата” и 
Център “Надя” – гр. София участваха в процеса на изработването на стандартите.  
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 Непосредствената цел на проект BG2005/017-353.01.02-1.18 – Деинституционализация 
посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи /фаза 2/ е създаване и 
развитие на мрежа от социални и психично-здравни услуги, предоставяни в общността. 
Общите цели на проекта са както следва:  

• Укрепване на системата за повишаване благосъстоянието на децата и 
деинституционализация на деца, лица с увреждания и възрастни хора, настанени в 
специализирани институции, посредством предоставяне на услуги в общността; 

• Подобряване качеството на живот на хората с психични проблеми, от гледна точка 
на правата на човека. 

 
 Главна цел на проект “Пилотен модел за създаване на национална мрежа за 
предотвратяване насилието над деца и семейства в риск” е: 

Предотвратяване насилието над деца и семейства в риск чрез предоставяне на 
алтернативни услуги в общността. 

Специфични подцели – разработване и внедряване в практиката на пилотен модел на 
национална мрежа за предоставяне на услуги в общността за деца и семейства в риск (жертви 
на насилие)  

  Проектът предвижда изграждане на Областен Кризисен център за деца и семейства, 
жертви на насилие” в гр.Пещера, Област Пазарджик. В рамките на този елемент ще се 
ремонтират и оборудват помещенията на центъра и ще се подбере и обучи екип за работа. 

Предвижда се  „Изграждане на регионални междуинституционални екипи” ще бъдат 
създадени 3-ри регионални мултидисциплинарни екипи в Плевен, Пазарджик и Разград. 
Екипите ще включват представители на релевантни институции и организации: полиция, съд, 
прокуратура, дирекции за социално подпомагане, общини, пробационни служби, НПО. Ще 
бъдат подписани споразумения за сътрудничество с институции и организации от региона и ще 
бъде разписана процедура за работа на екипите. 

Ще бъдат обучени  специалисти за прилагане на  модела - в първото обучение ще бъдат 
обучени специалисти от трите организации, а второто обучение ще бъде насочено към 
изграждане на мрежа и в него ще участват регионалните междуинституционални екипи.  

Петият елемент „Внедряване на модела в трите  региона – Плевен, Пазарджик и 
Разград” – ще се реализира съгласно разработената методология. Всички услуги, предложени в 
проекта ще бъдат предоставяни в съответствие със стандартите за услугите „Център за 
социална рехабилитация и интеграция” (Плевен, Пазарджик и Разград), „Социален асистент” ( 
Пазарджик и Разград) и „Кризисен център” (Плевен и Пещера). Освен това ще се използва 
Открита телефонна линия, Консултативен кабинет и Групи за терапия в Пещера, Разград и 
Плевен. При внедряването на модела широко ще се използват създадени и обучени регионални 
междуинституционални екипи. Ще се прилага и настаняване на случаи на насилие от един 
регион в друг, с цел по-голяма защита и ефективност на услугата. Паралелно с внедряването на 
модела ще се извършва супервизия и контрол на предоставяните услуги.  

  По време на проекта ще се създадат добри взаимоотношения с местните медии за 
популяризиране дейностите на проекта.  

В края на проекта ще бъде издадено Общо ръководство за прилагане на модела 
(включващо Eвропейски стандарти за работа  в кризисни центрове и подслони за деца и 
жени, жертви на насилие) и ще бъде проведена Национална конференция, на която ще бъдат 
представени и  дискутирани резултатите по проекта и моделът ще бъде предложен на 
правителството на Република България за национална реализация. 
 
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорността за настоящия 
документ се носи единствено от Сдружение “Център Отворена врата” и при никакви обстоятелства не може 

да се разглежда като отразяващ позицията на Европейския съюз 
 

 


