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Ние сме българска неправителтвена организация, създадена през 2002 г.
Ние вярваме, че най-благоприятната среда за развитие на детето е
семейната.
Ние оказваме подкрепа на деца и семейства, независимо от тяхната
политическа, расова, етническа и културна принадлежност.
МСС-България продължава да бъде фокусирана върху предотвратяване на
изоставянето на деца, на насилието над тях, за реинтеграция в семейна
среда, за развитие на приемна и на алтернативна грижа за деца, за ефективно
социално включване на деца с увреждания, както и за подкрепа на младежи,
напускащи резидентни услуги.
МСС-България продължава да оказва социална подкрепа, съдействие и
консултации на съдилища и физически лица (деца, родители, роднини и
близки, адвокати и други професионалисти) чрез предоставяне на социални
и други доклади при развод и раздяла, упражняване на родителски права и
задължения, реинтеграция, осиновяване, трафик, непридружени деца в
чужбина и др. чрез работата си, като клон, в мрежата на Международна
социална служба със седалище-Женева, Швейцария.
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За 2014 година говори изпълнителният директор:
Уважаеми колеги и партньори,
За екипа на фондация „Международна социална
служба-България“ 2014 година протече под знака
на

две

важни

годишнини-

25

години

от

приемането на Конвенцията на ООН по правата
на детето и 90 години от създаването на мрежата
на Международна социална служба. Те бяха
повод за равносметка за приноса на нашата
организация за зачитане правата на децата, не
само на територията на страната, но и извън
граница.
От създаването ни през 2002 г. досега ние се стремяхме основните
принципи на КПД – зачитане на висшия интерес на детето и недискриминация, да
бъдат ръководни принципи в нашата работа по развитие на проекти и услуги в
подкрепа на деца и семейства. Обучавахме екипите ни, работещи във всички 14
услуги, управлявани от организацията в общините В.Търново, Търговище, Смолян,
Севлиево и София и обединяващи повече от 120 специалисти- социални
работници, психолози, педагози и сътрудници, да зачитат и уважават личността на
детето и неговите права. За тях правото на детето да живее и се отглежда в родното
си семейство е водещо и преживявано като основна цел в работата.
Едно от нашите най-големи постижения през 2014 г. бе изграждането на
партньорства с районните съдилища в Бургас, В.Търново, Златоград, Хасково и Бяла
Слатина, където работихме приоритетно за създаването на подходяща обстановка за
изслушване на детето, което участва в съдебни производства, съобразена с неговата
възраст. В тази връзка бяха адаптирани три съдебни зали (две в Районен съд –
Велико Търново и една в Районен съд – Бургас), бе осигурено едно помещение, в
което детето да изчака преди да влезе в съдебната зала, за да бъде изслушано (в
Районен съд – Велико Търново) и бяха обзаведени четири стаи за изслушване на
деца в сградите на съдебните палати в Бургас, Хасково, Златоград и Бяла Слатина.
В периода януари –май 2014 г. в рамките на проект „Партньорство за
ефективни и достъпни услуги по превенция на институционализацията на деца” ,
финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество разработихме
рамка за оценка на ефекта на някои социални услуги (приемна грижа и превенция
на извеждането на деца от биологичните им семейства) върху децата и проведохме
първото си изследване за прилагане на рамката. Получените резултати дават насока
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за определяне на интервенциите, които са най-полезни за децата и техните
семейства, те са възможност за специалистите от екипите да погледната от друг
ъгъл на напредъка и успехите на детето, родителя и семейството и не на последно
място подкрепя качественото планиране на случая, ориентирано към резултатите,
чрез информиране за резултатите.
Отново в центъра на нашето внимание бяха специалистите и всички членове
на екипите, които работят в управляваните от организацията социални услуги.
Непрекъснатото повишаване на квалификацията им и развитието на нови
компетентности е най-важната предпоставка за високо качество на предоставяните
от нас услуги. Голяма роля в обучението, както на екипа на организацията, така и
на отделни специалисти, имаха проведените обучения от експерти на фондация
„Международна социална служба-Швейцария“ за административен и технически
капацитет, проведени в рамките на проект „Партньорство за ефективни и достъпни
услуги по превенция на институционализацията на деца” , финансиран от Българошвейцарската програма за сътрудничество, в който МСС-България е водеща
организация. Придобитите нови знания по стратегическо планиране, оценка на
ефекта на услугите, приемна грижа, подходи за работа с деца с трудно поведение в
резидентни услуги, както и проведеното учебно посещение в кантон Цюрих,
Швейцария ни дадоха нов стимул, идеи и насоки за подобряване на нашата работа
по предоставяне на конкретни услуги.
И накрая, продължихме да бъдем активен участник в работата на Коалиция
„Детство 2025“ по темата за деинституционализацията на обществената грижа за
деца, дадохме своя принос и идеи, като член на различни работни групи по важни
въпроси, свързани със социалните услуги, като разработването на финансов
стандарт по приемна грижа, разработване на концепция за нов закон за социалните
услуги, разработване на нов тип социални услуги в подкрепа на деца в конфликт в
закона и др. Бяхме ефективен партньор на редица НПО, като УНИЦЕФ-България,
Институт за социални дейности и практики, сдружение „Самаряни“-Ст.Загора,
сдружение „Дете и пространство“, Национална мрежа за детето и др.

Д-р Събина Събева
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Изпълнение на проекти
1. Правосъдие - приятел на детето
Проектът се финансира от фондация ОАК и Българо-Швейцарската програма
сътрудничество и се изпълнява съвместно с фондация „Детски правен център-България”.

за

Период на изпълнение: Септември 2012 – Август 2015 година
Основната цел на проекта е да се осигури спазване на правата на детето преди, по време и
след приключване на съдебното производство в областта на гражданското правораздаване чрез
въвеждане на минимални стандарти, които гарантират правосъдие - приятел на детето.

2.

Партньорство за ефективни и достъпни услуги по
превенция на институционализацията на деца”.

Финансира се от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Общата стойност на
проекта е 407521,36 лв., от които 89,92% или 366 443,21 лв. са безвъзмездна помощ от
Швейцария.
Период на изпълнение:
1 .09.2013 – 31.08.2015 г.
Обща цел: Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в областите Търговище и
Стара Загора чрез повишаване ефективността на предоставяне на услуги по превенция на
настаняването на деца в специализирани институции. Проектът ще допринесе и за постигане на
основните цели на ТФ ФРУГО, като повиши капацитета на участващите в проекта НПО за
предоставяне на качествени социални услуги и укрепи възможностите им да работят в мрежа и
общуват с гражданите с оглед мобилизиране на обществена подкрепа.

3. Чрез по-добра грижа към успешно социално включване на деца и младежи
в риск от област Смолян”.
Финансира се от фондация "Медикор", Лихтенщайн в размер на 448 500 лв.
Период на изпълнение:
1 юни 2013 - 31 май 2015 година.
Обща цел: Засилване на алтернативната грижа за деца в риск в област Смолян
Специфични цели: 1.Развитие и предоставяне на услуги в Център за настаняване от семеен
тип за деца на възраст 3-12 години с места за спешно настаняване на деца от 0 до 3 години; 2.
Подготовка на младежите на възраст 15-18 години, на които предстои да напуснат Центъра за
настаняване от семеен тип, за успешна социална интеграция; 3. Повишаване на обществената
информираност относно значението и ролята на алтернативната грижа за подкрепа на децата и
семействата в риска.
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Цифрите говорят
Правото на детето да живее и се отглежда в родното си семейство е водещо в работата
на нашата организация.
Над 2000 деца и семейства получиха подкрепа в Центровете за обществена
подкрепа във В.Търново, Търговище, Смолян и Севлиево, в рамките на работата
по общо 900 случая.
Екипите консултират родителите за повишаване на техните знания и умения за добра грижа за
децата им, придружават ги и се застъпват за тях пред различни институции за уреждане на
здравно-осигурителни права, избор на личен лекар за детето, вадене на лична карта, подготовка
на документи за постъпване в детска градина или училище, подготовка на документи за работа
и явяване пред работодател. Специалистите оказват и подкрепа за подобряване на условията на
живот, като пускане на спрени ток и вода, предоставяне на хигиени материали, лекарства и
храни, дрехи и играчки за децата.

Подкрепихме 68 семейства в риск, за да предотвратим извеждането на децата от
семействата, като в 61 случая работа се осъществяваше на терен, а в 7 случая – в Звено
„Майка и бебе”.
7 майки със своите 15 деца в кризисна ситуация, вследствие изключително
неблагоприятни условия или насилие в семейството, получиха подслон и подкрепа в
Звено „Майка и бебе”- Търговище, за да се предотврати настаняването на децата им в
специализирани институции. Благодарение на подкрепата, получена от екипа, и на
съвместната работа с ОЗД и други институции, 5 от децата, преминали през ЗМБ, се отглеждат
в семейна среда, 2 са настанени в приемни семейства, а останалите 9 деца към 31 декември
2014 г. все още са в ЗМБ заедно с майките си.

Работихме по 100 случая на реинтеграция на деца от институции или под приемна
грижа в родните им семейства, като подкрепихме децата и семействата им в
периодите преди, по време и след реинтеграцията.
125 деца с поведенчески проблеми, противообществени прояви и в риск от
отпадане от училище получиха подкрепа под формата на психологическо и социално
консултиране и педагогическа подкрепа.
Подкрепихме 19 деца, преживели различни форми на насилие, както и родителите
на някои от тях, за преодоляване на травмите и за превенция на повторно насилие.
27 деца, станали жертва на насилие, сексуална експлоатация, лоша грижа, деца,
чиито родители са в криза, починали, бездомни или с психично заболяване,
получиха закрила в Център „Кризисно настаняване“ към ЦОП в Търговище, който през
2014 функционираше благодарение на финансовата подкрепа на Швейцарската
програма за сътрудничество. Осигурена им беше безопасност, защитена среда и помощ
за справяне с травмата, а заедно с това - оказване на интензивна подкрепа на
семействата им. Благодарение на това една трета от децата се завърнаха в семейството
си тях, 5 деца бяха настанени в приемни семейства, а 6 деца – в Центрове за
настаняване от семеен тип.
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Приемна грижа и осиновяване
94 професионални приемни семейства и около 150 деца, настанени в тях получаваха
подкрепа от нас чрез Центровете за обществена подкрепа в общините в Търговище,
В.Търново, Севлиево и Смолян.
Това включва ежемесечни домашни посещения на приемните семейства, консултации по
въпроси, свързани с грижите и проблемите на децата, както и съдействие за разрешаването им;
придружаване при провеждане на срещи за опознаване между децата и приемните родители;
придружаване при провеждане на срещи между децата и техните биологични семейства или
кандидат-осиновители. В подкрепа на приемните семейства са проведени още:




30 срещи на групи за взаимна подкрепа на приемни семейства.
24 надграждащи обучения
50 индивидуални и 6 групови супервизии на приемни семейства,

Приемните родители споделят:
„За мен е удоволствие да посещавам срещите на групата за подкрепа. В тях някак си се
разтоварвам, а и виждам, че моето семейство е част от още по-голямо семейство. Найценното, което групата ми е дала, е, че има до кого да се допитам, когато се срещна с
някакви трудности с децата – винаги има някой, който се е изправял пред подобен на моя
проблем.“
„В супервизиите за мен е интересно, защото супервизорът винаги е една стъпка пред мен и ме
насочва към обяснения на нещата, за които не съм се замисляла като възможност.“

Голяма част от децата, настанени под приемна грижа, получаваха психологическа
подкрепа в трудни моменти на адаптация към приемното семейство, както и при
подготовката за раздяла с приемните родители поради предстоящо осиновяване или
реинтеграция. За приемните деца бяха организирани и провеждани мероприятия и
тържества, по повод различни празници /Великден, 24 май, Първи юни, Коледа/, както
и творчески ателиета и изяви пред публика.
33 кандидати за приемни семейства в общините В.Търново, Севлиево, Търговище,
Смолян, Омуртаг и Антоново бяха обучени и оценени от екипите на Центровете за
обществена подкрепа във В.Търново, Търговище, Смолян и Севлиево.
29 кандидат-осиновители са получили обучение. Като безспорен успех може да се
посочи съхраняването на доверителна връзка между екипите и обучавани в предходни
периоди осиновители, които продължават да търсят контакти и съвети, по отношение
на вече осиновените си деца.
Вече втора година успешно функционира група за взаимопомощ на осиновители и
кандидат-осиновители в Търговище , в която са участвали 18 души.
8 деца и техните осиновителни семейства са подкрепени в следосиновителния
период.
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Услуги в подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
Важно място в нашата работа заемат децата с увреждания и техните семейства. Ние
вярваме, че те трябва да водят пълноценен и достоен живот,
да се зачита
достойнството им и да се поощрява тяхната самостоятелност.
200 деца с увреждания и техните семейства получиха подкрепа чрез услугите ни в
Центровете за социална рехабилитация и интеграция в общините В.Търново и
Търговище и Дневните центрове за деца с увреждания в общините София и
Севлиево.
През 2014 г. започнахме да предоставяме
услуги в подкрепа на деца и младежи с
увреждания, настанени в центрове за
настаняване от семеен тип, разкрити в
рамките на проект „Детство за всички“.
Смятаме, че работата с тези деца е много
важна за подобряване качеството на
живота им и от нея няма право да
абдикира нито един доставчик на услуги.
Екипите полагат ежедневни грижи и
усилия за стимулиране развитието на
децата, създават радост в ежедневието им, работят за социалното им включване и така
помагат на родителите им за професионалната им работа реализация.
С тях са проведени над 13 500 часа
рехабилитация, логопедична терапия,
педагогическа и психологическа подкрепа.

Проведени са над 800 часа групова работа
по различни теми за развиване на умения
за самообслужване, опознаване на живота
в общността – посещение на магазини,
библиотека, кино, ресторант, както и
ателиета по готварство, арттерапия.
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Услуги в подкрепа на деца, лишени от родителска грижа, както и на
младежи за развитие на умения за живот по пътя към самостоятелност
Грижихме се за 15 деца и младежи на възраст от 15 до 18 години в Център за
настаняване от семеен тип – Смолян, и за 17 деца от 0 до12 години в ЦНСТ ,
разкрит в началото на годината по проект „Чрез по- добра грижа към успешно
социално включване на деца и младежи в риск в област Смолян” .
Осигурихме им живот в малка група в среда, близка до семейната, добри грижи за
здравето и образованието, възможност да
поддържат връзки с близките си, да
разширяват социалната си мрежа и да
развиват умения за самостоятелен живот.
40 деца и младежи на възраст от 11 до 18

години, настанени в различни резидентни
услуги –Център за настаняване от семеен
тип- Смолян, ЦНСТ – Попово, ЦНСТ и
ДДЛРГ - В.Търново участваха в тренинги за
придобиване на умения за живот и
подготовка за напускане на услугите. През
изминалата година са проведени над 40 занятия по различни теми, насочени към работа
в екип, предотвратяване на конфликти, придобиване на основни умения за живот –
хранене, хигиена, грижа за здравето и др. Проведоха се и станалите традиция лагери за
децата от ЦНСТ –Попово и ЦНСТ-Смолян за придобиване на практически умения за
самостоятелен живот. Работата в екип и овладяването на агресията и емоциите са
основни задачи по време на лагерите.
19 младежи над 18 години бяха приети в Наблюдаваните жилища във В.Търново,
Севлиево и Смолян.
Екипите на услугите оказваха подкрепа, съдействие и придружаваха младежите за
търсене и намиране на работа, разширяване на социалната мрежа, решаване на
личностни проблеми (изграждане на реална самооценка, справяне с емоции, свързани с
биологичното семейство, мотивиране за поемане на отговорност), развитие на умения
за самостоятелен живот справяне с гнева, представяне пред работодател,
бюджетиране и др. До края на годината 8 от младежите напуснаха услугите, като 5 от
тях успешно се интегрираха /имаха сключени трудови договори и осигурено жилище
под наем/, а трима бяха пренастанени в Защитено жилище или НЖ/.
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С какво бе различна тази година!
В рамките на проект „Правосъдие – приятел на детето“ насочихме усилията
си към няколко важни аспекта на участието на детето в граждански съдебни
производства, по които се засягат негови права и интереси.
Това бяха: правото на детето на изслушване, правото на детето и на неговите
родители на информация, подкрепа на детето и неговото семейство преди, по време и
след приключване на съдебното производство, както и осигуряване на мултидисциплинарен и между-институционален подход при работа с деца и родители –
субекти на съдебни производства.
Приоритетно работихме за създаването на подходяща обстановка за изслушване на
детето, което участва в съдебни производства, съобразена с неговата възраст. Едно от

най-важните постижения в тази насока е адаптирането на три съдебни зали (две в
Районен съд – Велико Търново и една в Районен съд – Бургас), осигуряването на едно
помещение, в което детето да изчака преди да влезе в съдебната зала за да бъде
изслушано (в Районен съд – Велико Търново) и изграждането на четири стаи за
изслушване на деца в сградите на съдебните палати в Бургас, Хасково, Златоград и
Бяла Слатина.
Поставихме въпросът за социалния доклад, който Дирекция „Социално
подпомагане“ представя в рамките на гражданските съдебни производства, в които
участват деца наша. По наша инициатива МТСП стана домакин на работна среща, на
която в присъствието на омбудсмана, представители на министерството, АСП и ДАЗД,
бяха представени становищата на съдиите от районните съдилища във Велико Търново,
Бургас, Благоевград, Разград и Хасково. Съдиите се обединиха около идеята за
необходимостта от създаване на стандарт за структурата, съдържанието и авторството
на социалния доклад. Такъв стандарт вече е в процес на разработване от експерти на
МСС-България съвместно със съдии и социални работници, включени в обученията по
проекта.
През тази година, за първи път в България, започна пилотирането на две нови
услуги, които подкрепят детето и неговите родители преди, по време или след
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приключване на съдебното производство: Информационна програма за родители в
процес на раздяла или развод и Контактен център за деца и родители.
Информационната програма дава възможност на разделящи се родители да се запознаят
с последиците и травмите, които преживяват децата, с цел да ги стимулира да
постигнат съгласие относно тяхното бъдеще след раздялата или развода. Контактният
център осигурява пространство за срещи между децата и техните родители след развод
или раздяла, в което контактът може да бъде наблюдаван, супервизиран или е мястото,
от където родителите могат да вземат и връщат децата си, за да се избегнат срещи с
другия родител. Услугите се предоставят от екипите на Центровете за обществена
подкрепа - Велико Търново и Бургас. Насочването към услугите се извършва от
съдиите, които разглеждат съдебните производства или които са постановили
решенията за наблюдаван контакт. Към услугите могат да насочват още Дирекциите
„Социално подпомагане“, адвокатските колегии, както и други институции и
специалисти, които работят с детето и неговото семейство.
През м.Октомври 2014 г. беше проведено
специализирано
мултидисциплинарно
обучение за общо 50 съдии, социални
работници и психолози, в рамките на което
те увеличиха своите знания и получиха
допълнителни умения по теми, зададени от
самите тях, а именно: способности на
детето
да
осмисли
раздялата
на
родителите, смущения на функциите на
майката и бащата по време на развод или
раздяла,
иновативни
подходи
при
определяне местоживеенето, упражняването на родителските права и контактите с
детето, последици на отчуждаването на детето, работа с деца, жертви на домашно
насилие и извеждане на детето от семейството.
През 2014г., като част от процеса на непрекъснато повишаване на качеството
на услугите, ние си поставихме за цел да измерим ефекта от предоставяните
услуги върху децата и семействата.
В рамките на проект „Партньорство
за ефективни и достъпни услуги по
превенция на институционализацията на
деца” след задълбочено обсъждане, в
което участваха ключови експерти от
организацията и от екипите на услугите,
както и представители на други
неправителствени организации, с които
МСС –България си партнира, бяха
разработени рамки за оценка на ефекта
на услугите приемна грижа и превенция
на извеждането на деца от биологичните им семейства. Те се основават на логическия
модел ресурси – дейности- резултати – междинни ефекти – крайни ефекти.
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При оценката на ефекта от приемната грижа бяха оценявани благосъстоянието и
сигурността на децата, като бяха разработени индикатори за здравето, физическото
развитие, познавателното и образователно развитие, емоционалното състояние и
поведение на децата, както и за устойчивостта и сигурността на настаняването.
Данните бяха събирани от здравната и училищна документация, при разговори с
личните лекари и учители на децата, в интервю с приемните семейства и чрез
наблюдения и психологически изследвания.
Проучването включва 71 деца на възраст 2-17 години, които се отглеждат в
приемни семейства от поне 1 година. Резултатите показват, че физическото развитие на
децата е нормално (макар и в долната граница на нормата), 86% от децата са здрави, а
за останалите 14% с хронични заболявания се полагат адекватни медицински грижи.
Диагностицирани интелектуални и познавателни проблеми имат 13% от децата, една
трета от децата в училищна възраст имат специални образователни потребности. 9% от
децата имат диагностицирани емоционални и поведенчески проблеми, а използваният
скринингов тест «Силни страни и трудности» сочи, че при над ¼ от децата има
потенциален риск от психиатрични проблеми. За едногодишния период на оценката
няма регистрирани инцидинти и случаи на насилие на приемни деца, както и
преместване на дете от едно приемно семейство в друго или в резидентни услуги.
Заключението, което може да се направи е, че приемните семейства полагат добри
грижи за децата, настанени при тях.
Рамката за измерване на ефекта от услугите по превенция на изоставянето
включва индикатори в следните области: сигурна и безопасна среда, здраве на детето,
образование и стимулиране на детето, благополучие на семейството, среда на живот.
Проведеното проучване върху 7 семейства, шест месеца след приключване на
услугата, показва, че постигнатите резултати от работата са се запазили - децата се
отглеждат в семействата си, няма риск от насилие и неглижиране, поддържат се
постигнатите подобрения в жилищните условия, родителите полагат адекватни грижи
за здравето и развитието на детето.
Проучването показва, че рамката за оценка на ефектите и определените
индикатори за измерването им са валидни – измерват търсения ефект, достоверни може да се разчита на тях във времето, точни и изпълними –търсената информация
може да се намери лесно, а цената на изследването може да си позволи всеки доставчик
(изработено в рамките на финансирането на ЦОП).
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Развитие на човешкия ресурс: МСС-България – непрекъснато учеща се
организация!
МСС – България, в ролята й на доставчик на социални услугите вярва, че високата
компетентност на всички професионалисти е основа за постигане на високо качество на
услугите и целите на работата с всяко дете и неговото семейство! Ето защо наша важна
задача е повишаването на квалификацията на персонала.
През изминалата година за всеки екип на управляваните от МСС-България услуги, бяха
осигурени по минимум 15 дни обучения.
Общият брой обучения, срещи за обмяна
на опит и други професионални форуми, в
които са участвали професионалистите, е
около 190 дни, като голяма част от тях са
осигурени
чрез
допълнително
финансиране в рамките на изпълнявани от
МСС-България проекти.
Ежемесечно екипите от всички услуги
получаваха управленска супервизия и
методическо
консултиране.
МССБългария осигури външни експерти, които
провеждаха групова (3-4 пъти годишно) и индивидуална супервизии (2 на специалист)
на отделните екипи.
През м. декември 2014 г. екипите на
всички социални услуги, управлявани от
МСС-България,
участваха
в
тийм
билдинг. Срещата се проведе в гр.
Казанлък и спомогна за изграждането и
поддържането на работа в мрежа на
специалистите. Бяха обменени добри
практики, успехи и трудности, които
срещат екипите в работата с целевите
групи.
Инициирахме и проведохме станалите
традиционни професионални срещи, на
които професионалистите от различните
услуги поставят проблеми в работата и
търсят добри практики и общи решения:
 V Междурегионална среща на
Центровете за обществена подкрепа във
В.Търново с участието на 22 Центъра от
областите Велико Търново, Габрово,
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Русе, Търговище, Шумен, Пловдив, Плевен,
Хасково, Стара Загора, Смолян и София, на
която бяха дискутирани управлението на
услугите и работата с деца, настанени под
резидентна грижа и в приемни семейства;
 IІ Регионална среща на Центровете за
обществена подкрепа в област Габрово
 IІ Междурегионална среща на
Центровете за социална рехабилитация и
интеграция във В.Търново, в която взеха
участие Центрове от Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен и Ловеч, на
която бяха споделени добри практики и бяха обсъдени актуални проблеми и
трудности.
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Работата на МСС-България, като клон в мрежата на Международна
социална служба
През 2014 година МСС-България е работила по 69 новорегистрирани случая.
За разлика от 2013 г., когато най-често МСС-България е работила по случаи, свързани с
благосъстоянието на детето, в частност деца в риск, през 2014 организацията е предоставила
съдействие по случаи, свързани с отношенията между родителите и децата – 30 случая. Тези
случаи са свързани със съдебни производства – развод, раздяла, лишаване или ограничаване от
родителски права, по които трябва да се вземе решение относно местоживеенето на детето,
упражняването на родителските права, личните отношения с нерезидентния родител и
издръжката на детето/децата.
Втората голяма група случаи в работата на МСС са свързани проучване на ситуацията на
деца, които живеят в чужбина или са се преместили в България и за които има данни че са в
риск поради причини на изоставяне, съмнение за различни форми на насилие, здравословни
проблеми, настаняване извън биологичното семейство и т.н. - 13 случая.
МСС-България е работила и по случаи, свързани с осиновяването на дете – 8 случая.
Най-често се търси съдействие от МСС за предоставяне на социални доклади от компетентната
социална служба в България за жени, български граждани, които са родители дете в Гърция и
са го дали за осиновяване на конкретно гръцко семейство. Търси се и информация относно
условията, процедурите и уредбата относно международното осиновяване.
На следващо място са две групи случаи - реинтеграция на дете и проследяване на
наложена мярка за закрила - 8 случая.
МСС предоставя информация и консултации по различни въпроси, свързани с деца и
семейства в транс-гранична ситуация на отделни физически лица или държавни органи, като
например – чуждо законодателство или право, възможности за водене на процес в трета
държава; процедури, които следва да се спазват, при определена ситуация; насочване към
компетентни органи и структури; както и съдействие от страна на МСС за реализиране на
контакт на дете с баба и дядо, социално подпомагане, издирване на биологичен родител,
снабдяване с документи на приемно семейство - чужденци, което желае да се грижи за дете в
България и т.н. - 5 консултации.
През изминалата година организацията е съдействала на съдилищата по спорове относно
издръжка, заместващо съгласие за издаване на паспорт и установяване на произход –3 случая.
Допълнително сме посредничили за издаване на акт за раждане на дете – български гражданин,
родено в чужбина и издирване на биологични родители – 2 случая.
От общо 69 искания за съдействие, отправени към МСС-България през 2014 г., 37 % ( 26)
са направени от чужбина през мрежата на Международна социална служба, а 63 % (43) идват
от българска страна. Те се разпределят както следва:
-

38 % или общо 26 искания за предоставяне на социални доклади от чужбина идват от
българските съдилища (районни и окръжни съдилища);

-

20 % или общо 14 искания за съдействие идват от системата за закрила на детето (РДСП,
ДСП, ОЗД).

-

4 % искания за съдействие идват от индивидуални физически лица – родители, роднини
или близки, включително адвокати и доставчици на социални услуги за деца и семейства.

-

1% от МВР, в частност от СДВР.
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Източници и обем на финансиране
През 2014 г. за всички дейности, изпълнявани от МСС-България, сме получили
финансиране в размер на 1 488 043, 93лв. Основен дял заемат държавно-делегираните
дейности – 1 228 289,20 лв. (82,5%), чрез управлението на социални услуги. Следва
финансирането по проекти за постигане на конкретни цели – 225 954, 30 (15,2%).
Получените през годината дарения (22 811,65 лв.), приходите от работа по
международни случаи (6 116, 44 лв.) и по фактури за обучения и супервизии,
предоставени от фондацията (4872,34 лв.) съставляват 2,3% (фигура 1)

Фигура 1. Източници на финансиране през 2014 г.

Относителен дял на отделните източници
на финансиране

Управление на социални
услуги
Финансиране по проекти
Дарения,работа по
международни случаи
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Благодарим на всички наши дарители през 2014 г. , които подкрепиха децата и
семействата, с които работим:
БЧК-СМОЛЯН
ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
КРЕДИСИМО АД
МАДАР СТУДИО ЕООД
МАКСИ-МОДЕЛОВ ЕООД
БЧК-ТЪРГОВИЩЕ
РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЗС – СМОЛЯН
ИМДИ ООД
РОДОПЕЯ-БЕЛЕВ ЕООД
М-ПРЕС ООД
ПЛАНИС ЕООД
ЦИРК "КОЛИЗЕУМ" - МОМЧИЛ КОЛЕВ
ЗАД ВИКТОРИЯ
ИЗДАТЕЛСТВО РИВА ООД
СКИ УЧИТЕЛИ ОТ К.К. ПАМПОРОВО С
ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИЯН МИТКОВ
ИНДЖОВ

АТАНАС АТАНАСОВ
БОЯН ГРИГОРОВ
ЦВЕТЕЛИНА КОСТОВА
МТСП
ХРИСТИНА РАЧЕВА
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
ДАРИНА ГЕРАСИМОВА
ВАНЯ КАХРИМАНОВИЧ
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА
ИЛИЯН КЪРШЕВ
МЕТОДКА ПЕТРОВА
АНДОНОВА
СЪБИНА СЪБЕВА
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