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Ние сме българска неправителствена 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.

СЪДЪРЖАНИЕ

МСС-България продължава да оказва социална и
правна подкрепа, съдействие и консултации на социални служби, 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 2013 ГОДИНА ГОВОРИ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ
ДИРЕКТОР:

Д-р Събина Събева

За нас изминалата година бе изключително ползотворна и
интересна, не само в ролята ни на доставчик на социални
услуги за деца и семейства, но и като работа в междуинституционална и интердисциплинарна среда със съдии, социални
работници от системата за закрила на детето, експерти в
общини и в държавни институции, колеги от други НПО.
Бяхме търсен и ефективен партньор за решаване на случаи
на деца и семейства с международен елемент в световната
мрежа на Международна социална служба.

Разширихме възможностите си за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, като поехме управлението на два нови
центъра – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания –
Търговище с капацитет 20 деца и Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа
„Слънчоглед” – София с капацитет 26 деца. С
тях броят на управляваните от организацията
услуги – консултативни и резидентни - достигна 13 в 5 общини - В. Търново, Севлиево,
Смолян, София и Търговище, в които работят
110 специалисти.

Като организация, която ежегодно оценява качеството на предоставяните от нея
социални услуги, през 2013 година МСС-България си постави за цел да повиши значимо
знанията и подобри уменията на професионалистите за работа по случай с акцент върху
индивидуалното планиране. Това бе основната цел на работа на експертите на организацията по време на провежданите ежемесечни
управленски супервизии и методическо консултиране. В края на годината резултатите от
работата по случай сочат, че има сериозен
напредък в уменията за планиране на екипите на всички услуги - по –ясно и конкретно се
дефинират целите по отделните случаи, дейностите логично водят до постигане на целите, резултатите могат да бъдат измерени.
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В последните няколко години, с увеличаване броя на управляваните от нас услуги и
проследяване на работата по над 700 случаи
годишно с деца и семейства в риск, екипът ни
започна все по –отчетливо да идентифицира
необходимост от оценка на ефекта на услугите върху децата и семействата. Чрез работата си в проект “Партньорство за ефективни
и достъпни услуги по превенция на институционализацията на деца“, финансиран от
Българо-швейцарската програма за сътрудничество, стартирала на 1 септември 2013
г,. МСС-България, съвместно с партньорите
ни по проекта от сдружение „Самаряни“, Ст.
Загора и МСС-Швейцария, ще се опита да
потърси отговор на този въпрос, да пилотира рамка за оценка на ефекта на три услуги,
за да стане този тип оценка неразделна част
от системата за управление на качеството на
всички предоставяни от нас услуги.

През изминалата година продължихме
създадената през 2005 г. практика МСС-България да предоставя специализирани обучения за съдии и социални работници от системата за закрила на детето с цел прилагане
на законодателството в най-добър интерес
на детето. В рамките на проект „Правосъдие
– приятел на детето”, финансиран от фондация ОАК и Българо-Швейцарската програма
за сътрудничество, проведохме встъпителни
семинари, в които участваха 60 съдии и социални работници от над 10 районни съдилища и Дирекции „Социално подпомагане“ в
страната. В проведените дискусии и обратни
връзки бяха формулирани редица трудности
и бариери, които двете професионални групи срещат при прилагането на принципа за
най-добрия интерес на детето в процеса на
вземане на решение, а именно: специализация на съдиите, участие на отделите за закрила на детето в съдебното производство,
изслушване на детето, липса на специализирани програми на съдилищата за работа с
родители.
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И накрая, бяхме част от Коалицията на
НПО „Детство 2025“, обединяваща повече от
150 неправителствени организации от цялата
страна и личности, които работят по въпросите на деинституционализацията. Участвахме в срещи, дискусии и работни групи, за да
настояваме, че деинституционализацията ще
продължи да се развива устойчиво, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа
в общността за всяко дете и осигуряване на
гаранции за зачитане на неговите права.

2013
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Име на проекта:
Правосъдие - приятел на детето
Проектът се финансира от фондация ОАК и Българо-Швейцарската програма
за сътрудничество и се изпълнява съвместно с фондация „Детски правен център-България”.

Период на изпълнение:

Септември 2012 – Август 2015 година

Цели и задачи за 2013 г.

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.

Постигнати резултати за 2013 г./за периода на изпълнение
1. Избрани са три съдилища-модели – РС - Бургас, В. Търново и Златоград, които
ще прилагат на практика минимални стандарти, гарантиращи правосъдие - приятел на детето.
2. 30 съдии от съдилищата –модели и от други съдилища, прявили инетрес към
темата, както и 30 социални работници от ОЗД от същите населени места са преминали през базисно обучение.
3. Проведени са междуинституционални срещи между съдии от съдилищата-модели, социални работници от ОЗД в общините, където се намират Районните съдилища и представители на Центрове за обществена подкрепа в съответните
общини за объсъждане и идентифициране на услугите, които трябва да се разработят за посрещане на потребностите на децата и семействата.

Име на проекта:

„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.

Цели и задачи за 2013 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.
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Конкретни цели:
1. Разширяване на обхвата, достъпността и повишаване на качеството на услугите за деца и семейства в кризисна ситуация и по приемна грижа;
2. Повишаване на социалната и правната сигурност на децата и семействата в
процеса на вземане на решение от Дирекция „Социално подпомагане” и от съда;
3. Повишаване капацитета на българските партньори за предоставяне на услуги
с високо качество, за създаване и поддържане на публично-частни партньорства;
4. Информиране и популяризиране на резултатите

Постигнати резултати за 2013 г./за периода на изпълнение
Очаквани резултати до края на проекта:
1.Разширен обхват, достъпност, повишено качество и ефективност на предоставяните услуги по приемна грижа и кризисни интервенции;
2. Създадена нова услуга в КСУДС-Търговище – Кризисен център със собствен
персонал и финансова обезпеченос;
3. Разширен достъп и спектър на услуги по превенция на домашното насилие към
Кризисен център-Ст.Загора;
4.Екипите на услугите са придобили знания и умния за качественото им предоставяне;
5. Повишен капацитет на различни професионалисти да прилагат принципа за
най-добрия интерес на детето в процеса на вземане на решение;
6.Разработени и апробирани пакет обучителни програми за продължаващо обучение на съдии и социални работници за участието на деца и семейства в съдебни процедури;
7. Разработени информационни материали за деца, които гарантират спазване и
ефективно изпълнение на правата на детето като участник в съдебни производства;
8. Повишен капацитет и подобрена институционална устойчивост на българските
партньори, както и на НПО, включени в проекта, за предоставяне на социални
услуги с висока ефективност;
9. Разширяване на партньорството и работата в мрежа между екипите на българските НПО, както и между българските и швейцарския партньор, подобряване на
взаимодействието с общините-възложители;
10. Засилено участие на обществеността при решаване на конкретни случаи на
деца и семейства в риск, променени са нагласи на професионални групи.
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Име на проекта:
„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.

Цели и задачи за 2013 г.

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.

Постигнати резултати за 2013 г./за периода на изпълнение
Очаквани резултати до края на проекта:
1.Напълно завършен, обзаведен и оборудван ЦНСТ, който отговаря та всички
стандарти за предоставяне на социални услуги за деца и на санитарните изисквания за настаняване на деца от 0 до 12 г.;
2. ЦНСТ за деца на възраст 3-12 г. е открит и предоставя услуги. Качеството на
предоставяните услуги е високо – те са в пълно съответствие със стандартите за
качество на подобни услуги в България;
3. Разработени и изпълнени програми за обучение на персонала.
4. Набран и обучен персонала за ЦНСТ за деца от 3 до 12 г.;
5. Персоналът на ЦНСТ за деца на възраст 15-18 години е обучен и знае по-добре
как да подготви младежите за самостоятелен живот;
6. Младежите са привлечени и участват активно в обученията за придобиване на
социални умения и са готови да ги практикуват;
7. Разработена и изпълнена информационна стратегия и план за нейното прилагане.
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2013
ЦИФРИТЕ ГОВОРЯТ
Над 1400 деца и семейства получиха подкрепа в Центровете за обществена
подкрепа в Търговище, В.Търново, Севлиево и Смолян, които са работили
по общо 642 случая.

Подкрепихме 70 семейства в риск, за да предотвратим извеждането на децата от семействата, като в 62 случая работа се осъществяваше на терен, а в 8 случая – в Звено
„Майка и бебе”.
Работихме по 86 случая на реинтеграция в родните им семейства на деца от институции
или под приемна грижа, като подкрепихме децата и семействата им в периодите преди,
по време и след реинтеграцията.
110 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 24 деца, преживели различни форми на насилие, както и родителите на
някои от тях, за преодоляване на травмите и за превенция на повторно насилие.
Предоставихме семейно консултиране и подкрепа по 255 случая на семейства, които
поради проблеми от различен характер не са в състояние да осигурят адекватни грижи
за децата. Подкрепа беше оказвана както на децата, така и на родителите и членове на
разширеното семейство, и включваше психологическо и социално консултиране, тренинги за повишаване на родителския капацитет, съдействие и придружаване до различни институции- личен лекар, Бюро по труда, детко заведение, ДДЛРГ, полиция и др.
Грижихме се за 15 деца и младежи на възраст 12-15 години в Център за настаняване
от семеен тип – Смолян, като им осигурихме 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.
8 майки със своите 14 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 ни работа с ОЗД и други институции, всички деца, преминали през ЗМБ, се отглеждат в семейна
среда – 10 от тях са в родните си семейства, а 4 – в приемна грижа.

8

2013
ПРИЕМНА ГРИЖА И ОСИНОВЯВАНЕ
83 професионални приемни семейства и над 140 деца, настанени в тях получаваха подкрепа от нас чрез Центровете за обществена подкрепа в общините
в Търговище, В.Търново, Севлиево и Смолян.
Това включваше:
• над 1500 домашни посещения и консултации на приемните семейства
• 40 срещи на групи за взаимна подкрепа на приемни семейства.
• 28 надграждащи обучения
• 65 индивидуални и 8 групови супервизии на приемни семейства,
както и съдействие за разрешаване на въпроси, свързани с грижите за децата; 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.
20 кандидати за приемни семейства в общините Севлиево, Горна Оряховица и Антоново бяха обучени и оценени от екипите на Центровете за обществена подкрепа във В.Търново и Севлиево.
Приемните родители споделят:

„Подкрепата за мен на първо място е възможността да споделиш с някого – понякога имаш нужда да се оплачеш, друг път – да се похвалиш,
важното е да има кой, не просто да те изслуша, но и да те чуе“
„За мен е важно, че когато нямам яснота по някакъв въпрос, свързан с
детето или с мен самата като приемен родител, отговорът винаги е на
един телефонен разговор разстояние“
„За отношенията си с екипа мога да споделя само хубави неща – чувствам се подкрепена за всичко, за което съм имала нужда, зная, че има на
кого да разчитам, че има кой да ме попита как съм… Точната дума е
„удовлетворение”.
„В супервизията се случва нещо по-различно. Поставяте ми въпроси, които ме карат да се замисля за неща, за които сама никога не бих се сетила,
а са важни. Имам нужда някой да ме насочва към въпросите, отговорите
им са път, който мога и сама да извървя“ .
42 кандидат-осиновители са получили обучение.
12 деца и техните осиновителни семейства са подкрепени в след осиновителния период.
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УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И
ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
167 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.

С тях са проведени над 12 000 часа рехабилитация, логопедична терапия, педагогичека и психологическа подкрепа.
Проведени са над 700 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.
С децата се честват им рождените дни,
Баба Марта, Коледните и новогодишни
празници и др.

„Посещенията при вас са не само помощ за нея, но и забавление“.
Майка на дете на 12 г. с изоставане в развитието, посещаващо Центъра за социална
рехабилитация и интеграция - В. Търново
„За

първи път детето ми
остава толкова време без
мен, без да плаче и без да
ме търси. За първи път
детето ми позволява на
друг човек да го нахрани.
Напълно спокойна съм
за него когато е при
вас. Като се приберем,
започва да пита кога ще
идва пак."

Майка на дете на 6 години с
аутизъм.
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„Харесва ми, че зачитате нашето мнение и желание
и точно спазвате това, за което сме се договорили.
Смятам, че нивото на грижата за децата е много,
много високо. Не си представям Е. в друг център."
Майка на дете на 16 години с ДЦП.

„Много ми харесва това, че специалистите винаги
ми казват какво е работено и какво да продължим да
работим в къщи. Виждам истинска загриженост за
М. и че не се щадят усилия да се помага на децата“
Майка на дете на 4 с микроцефалия.

„Харесва ни това, че към всяко дете и всеки случай се
проявява индивидуален подход, а това дава най-добри
резултати. Освен добрите грижи А. научава и нови
неща - сега учи цветовете и се учи да се храни сам с
лъжица, което е много трудно за него“
Майка на дете на 17 години с ДЦП.
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УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖИ ЗА РАЗВИТИЕ
НА УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТ И  ПО ПЪТЯ КЪМ
САМОСТОЯТЕЛНОСТ
32 деца и младежи на възраст от 11 до 18 години, настанени в различни резидентни услуги – Център за настаняване от семеен тип - Смолян, и Домове за
деца, лишени от родителски грижи във В.Търново и Попово участваха в тренинги за придобиване на умения за живот и подготовка за напускане на услугите.
Това направление продължава да бъде едно
от най-важните в работата на Центровете
за обществена подкрепа и Наблюдаваните
жилища, управлявани от организацията.
Тренингите се провеждаха веднъж седмично
или месечно в зависимост от възрастта на
децата и предварително разработения план.
Те обхващаха различни теми и бяха насочени
към овладяване на агресията, овладяване
на емоции и предотвратяване на конфликти,
общуване, придобиване на всекидневни
умения за живот – хранене, хигиена, грижи
за здравето, подходящо облекло и грижа за
дрехите, умения за работа в екип и др.
За четвърта поредна година организирахме и
проведохме три лагера за децата от ДДЛРГ
- Попово и един- за децата от ЦНСТ-Смолян
за придобиване на практически умения за
самостоятелен живот.
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По време на лагерите децата
работиха усилено в екип и изцяло
разчитаха едно на друго. За първа
година, лагерът, проведен през
м.септември, включваше и младежи
от Наблюдавано жилище-Севлиево.
Младежите споделиха своя опит по
пътя към самостоятелност - трудова
реализация, изграждане на социална
мрежа в общността, справяне с
ежедневните задължения и трудности,
успехи.

31 младежи над 18 години бяха приети в Наблюдаваните жилища във В.Търново, Севлиево и Смолян и получиха
подкрепа, съдействие и придружаване от екипите на услугите 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 търсене
на работа и поемане на отговорност), развитие на умения
за самостоятелен живот - справяне с гнева, представяне
пред работодател, бюджетиране и др.

До края на 2013 година 11 младежи напуснаха услугите, като седем от
тях имаха сключени трудови договори, един бе пренастанен в Защитено
жилище, двама се върнаха при семействата си в други населени места,
един младеж бе изведен от услугата, поради системно нарушаване на
вътрешния ред.
13
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НОСИМ РАДОСТ
И СЪЗДАВАМЕ СПОМЕНИ
Над 350 деца, потребители на различни услуги и от високорискови общности в
общините В.Търново, Търговище, Севлиево, Смолян и София, взеха участие в
различни празници и чествания.

С много музика, танци и състезателни игри в общините В.Търново, Смолян
и Севлиево екипите на Центровете за обществена подкрепа организираха
празник по повод 1 юни- Международния ден на детето. Във В.Търново и
Смолян празникът бе отбелязан с децата от ромските махали, за да насочи
тяхното внимание чрез игра към правата на децата. В Севлиево 1 юни бе
отбелязан с децата от ДДЛРГ „ Велика и Георги Ченчеви“

Децата с увреждания в Дневния център в София празнуваха с голяма радост Хелуин - с маски, музика и клоун.
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център в София празнуваха с голяма радост

ни от
ните и
ове на
ния на
е от
ост за
а бъде
ово се
които
огодетни семейства, подкрепяни през годината
те на децата споделиха своята благодарност за
Във всички услуги, управлявани от организацията, бяха отбелязани Коледните и
Новогодишни
Те дариха
мигове на радост и възможност
за нови впеговище над
100празници.
деца,
подкрепяни
в Комплекса
чатления на децата в неравностойно положение от общността и създадоха реална възможност за реализиране правото на всяко дете да бъде щастливо. Част
от екипа на ЦОП-В.Търново се преобрази на Дядо Коледа и Снежанка, които
раздадоха подаръци на 18 деца от три многодетни семейства, подкрепяни през
годината чрез мобилна социална работа. Родителите на децата споделиха своята
благодарност за подкрепата и съпричастността му. В Търговище над 100 деца,
подкрепяни в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, отбелязаха настъпващите празници с много танци, песни и подаръци.
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Коледният дух не отмина и децата, настанени в професионални приемни семейства, с които работят всички Центрове за обществена подкрепа, управлявани от
нас. Особено интересна бе Коледа за приемните деца от В.Търново. Дядо Коледа
и Снежанка посетиха у дома всяко от 24-те приемни деца и ги зарадваха с подарък и снимка, която да допълни личната им история в Книгата за живота.
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РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС: МСС-БЪЛГАРИЯ
– НЕПРЕКЪСНАТО УЧЕЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ!
Ние вярваме, че качеството на социалните услуги, които предоставяме, зависят
в най-голяма степен от професионализма на работещите в тях!

През изминалата година специалистите, работещи в консултативните услуги, управлявани от МСС-България- Центровете
за обществена подкрепа, Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Дневните центрове за деца с увреждания
участваха в обучения и професионални събития в рамките на
15-20 дни. Специалистите от резидентните услуги в общността- Звено“Майка и бебе“, Център за настаняване от семеен тип
и Наблюдавано жилище получиха обучения или участваха в
работни срещи в рамките на 5-10 дни. През тази година се проведоха и поредица от вътрешни обучение по теми, които са
идентифицирани като важни за работата по отделните случаи.

Ежемесечно екипите от всички услуги получаваха управленска супервизия и методическо консултиране. МСС-България осигури външни експерти, които провеждаха групова (3-4 пъти годишно) и индивидуална супервизии (2 на
специалист) на отделните екипи.
Инициирахме и проведохме 3 професионални срещи- IV
Междурегионална среща на Центровете за обществена
подкрепа във В.Търново, в която взеха участие 19 Центъра от цялата страна, I Регионална среща на Центровете
за обществена подкрепа в област Габрово и I Междурегионална среща на Центровете за социална рехабилитация и интеграция във В.Търново, в която взеха участие
Центрове от Ловеч, Плевен, Търговище и В.Търново.
Тези срещи доказаха, че професионалистите от всеки тип
услуга се нуждаят от форум, където да се поставят проблеми в работата и да се търсят добри практики и общи
решения.
През годината разработихме „Политика на МСС-България за вътрекариерно развитие“ на специалистите от
социалните услуги, която ще влезе в практиката ни от началото на 2014 година. В нея са разписани нивата на развитие на специалистите и компетентностите, които трябва да притежават на всяко едно ниво.

„Научих се да планирам конкретни цели в работата ми по случая, написани са
по достъпен за клиентите начин“ – социален работник от ЦОП
„Работата ми бе по-аналитична. Всяка година пред нас се поставят нови по-високи изисквания, което е развиващо за специалистите“ – психолог в ЦОП
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ПЪРВАТА ГОДИНА, ПРЕЗ КОЯТО МСС-БЪЛГАРИЯ
РАБОТИ В МРЕЖАТА НА МЕЖДУНАРОДНА
СОЦИАЛНА СЛУЖБА, КАТО КЛОН НА МРЕЖАТА

296 са случаите с международен елемент, по които МСС-България е работила
през годината. От тях 88 са новорегистрирани случаи, а 114 са отворени от
2012 г. През годината са затворени 94 случая.

С най-голям дял (28,4%) от новите случаи са тези, свързани с благосъстоянието на детето (деца в риск). При
тях се иска 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.
Втората голяма група случаи (21 случая или 23,8% ) са свързани с реинтеграция на дете в семейството на родителите
му, които живеят и работят в чужбина включително и проследяване на адаптацията на детето след реинтеграцията
му в чужбина. Следват случаите (21,5%), свързани с искания за съдействие от страна на МСС за предоставяне
на социални доклади по висящи съдебни производства в България или чужбина. Те касаят развод, спор при
упражняване на родителски права между родители, които не живеят заедно и изменение на по-рано постановени
мерки по бракоразводни и други спорни съдебни производства (чл.51, чл.59 и чл.127, ал.1 и 2 от Семейния кодекс) .
7 са случаите, свързани с осиновяването на дете. Най-често се търси информация за процедурите по осиновяване
с международен елемент или се иска съдействие за изготвяне на социален доклад на кандидат-осиновители, които
са граждани на държави, които не са страни по Хагската конвенция за международно сътрудничество в областта
на международното осиновяване. Много 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. Друг важен въпрос в работата по случаи на осиновяване
касае проследяването на адаптацията на детето, когато то е осиновено от български граждани, които живеят в
чужбина. В тези случаи колегите от мрежата на МСС не могат да съдействат на българската социална служба, тъй
като осиновяването не е извършено по реда на Хагската конвенция за международно осиновяване и поради това
българското съдебно решение за допускане на осиновяването не се признава в съответната държава.
През годината МСС-България е съдействала на Дирекция „Социално подпомагане” в 3 от новите случаи за издаване
на акт за раждане на дете в чужбина или поставяне на апостил на вече издаден акт за раждане на дете в чужбина.
При 13 случая е предоставена информация и са консултирани отделни физически лица или държавни органи, като
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.
С най-голям относителен дял от исканията за съдействие, отправени към нас (63 случая или 72%), са тези от
България. От тях - 37 искания ( 42 %) идват от системата за закрила на детето (РДСП, ДСП, ОЗД). За първи път има
регистрирано 1 искане за съдействие отправено до МСС-България от МВР, в частност от СДВР. 19 искания (22 %)
са искания за предоставяне на социални доклади от чужбина и идват от българските съдилища (районен и окръжен
съд), 6 са исканията от индивидуални физически лица – родители, роднини или близки, включително адвокати и
доставчици на социални услуги за деца и семейства. Държавите, към които са отправени исканията от страна на
България, са основно Германия, Испания, Белгия и Гърция .
Към нас през 2013 г. са отправени 25 нови искания за съдействие основно от Обединеното Кралство, Гърция и
Германия.
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ИЗТОЧНИЦИ
И ОБЕМ НА ФИНАНСИРАНЕ
2013
Източници и обем на финансиране
През 2013 г. за всички дейности, изпълнявани от МСС-България, сме получили
През 2013 г. за всички дейности, изпълнявани от МСС-България, сме получили
финансиране в размер на 1 446 552, 20 лв. Основен дял заемат държавнофинансиране
в размер
на 1375,
44630552,
20 чрез
лв. Основен
дял на
заемат
държавно-делегираните
делегираните
дейности
– 1 102
(76%),
управлението
социални
услуги.
Следва
финансирането
проекти
за постигане
конкретни цели
317 019, 66 услуги.
лв
дейности
– 1 102 по
375,
30 (76%),
чрез на
управлението
на– социални
Следва
(22%). Получениете през годината дарения и приходите от работа по международни
финансирането по проекти за постигане на конкретни цели – 317 019, 66 лв (22%).
случаи съставляват 27 157, 24 лв или 2% (фигура 1)

Получениете през годината дарения и приходите от работа по международни случаи
Фигура
1. Източници
на24
финансиране
2013 г.
съставляват
27 157,
лв или 2% през
(фигура)

Фигура 1. Източници на финансиране през 2013 г.

Относителен дял на отделните източници
на финансиране
Управление на социални
услуги
Финансиране по проекти
Дарения
Приходи от работа по
международни случаи
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Благодарим на всички наши дарители през 2013 г. ,
които подкрепиха децата и семействата, с които работим:
БЧК-Областен съвет-Търговище
БЧК-Областен съвет-Смолян
„Ултрамед“ ЕООД
„Икар Травел“ ООД
„Джей Ди Ел и Ко“ ООД
„Нео Инженеринг“ ЕООД
„Лидия Турс“ ООД
Адвокатско дружество „Кършев, Балджиева и Ко“
„Ротари клуб“-Смолян
„Сиркус Иванов“ ЕООД
„Ани 93“ ЕООД
„Юнайтед Травел Ейджънси“ ООД
„Център за Надежда“
„МДМ-97“ ООД
„Глобъл Ентърпрайз“ ЕООД
ПП „Герб“
Михаил Михайлов
Букит Баток - Сингапур
Христина Рачева
Александръ Балкански
Венцеслав Събев
Станислав Шиков
Събина Събева
Константин Симеонов
Христо Моделов
Ивайло Семерджиев
Димо Пашов
Любомир Петков
Б. Иванова
Асен Цокев
Стефан Паскалев
Сокол Янков
Илиян Кършев
Ара Казасян
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