
ПРОЕКТ

"ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ,

КОИТО РАБОТЯТ С ДЕЦА В ГРИЖА"

Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз "Фундаментални права и гражданство". 
Отговорността за предоставената информация носи изцяло SOS Детски селища Интернационал. Европейската комисия не носи 
отговорност за употребата на предоставената тук информация.



КАК ДА ГАРАНТИРАМЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, 
НАСТАНЕНИ В СРЕДА, БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА

Семейството е най-добрата 
среда за развитие на детето, 
но има деца, които поради 
различни причини живеят 
в алтернативна грижа: в 
приемни семейства, в малки 
групови домове (ЦНСТ), 
преходни жилища. 

Правата на децата, които 
живеят в алтернативна 
грижа, често се пренебрегват 
и нарушават. Тези деца са 
поставени в неравностойно 
положение, непознато за 
децата, живеещи в родните 
си семейства.  

Международната организация SOS Детски селища вече много години работи, за да интегрира 
темата за правата на децата в самата организация на предоставянето на грижа. Нашият подход е 
комплексен, тъй като обхваща структурите и институциите, специалистите в системата за грижа за 
деца и самите млади хора.

КАК ДА ГАРАНТИРАМЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, НАСТАНЕНИ В СРЕДА, БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА 
е обучение, предназначено да запознае групи от специалисти в системата за грижа за деца с 
международните стандарти и принципи, свързани с правата на детето — и най-вече да свърже това 
с всекидневната работа и предизвикателствата, възникващи в сферата на алтернативната грижа. 
Курсът има за цел да предостави на участниците информация, мотивация и стратегии, които те 
могат да използват, за да включат правата на детето във всекидневната си работа. Целта е това да 
допринесе за по-високото качество на грижата и за култура на зачитане на правата на детето. 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, 
КОИТО РАБОТЯТ С ДЕЦА В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА



Надяваме се, че то може да стане стандартен компонент в обучението за всички специалисти в 
системата за грижа за деца, които имат отговорности за децата, живеещи в алтернативна грижа. 

Обучителната програма е изготвена от SOS Children’s Villages International в рамките на 
проект, съфинансиран по програмата „Основни права и гражданство“ на Европейската 
комисия. Проектът е реализиран посредством международни и национални партньорства 
между SOS Children’s Villages International, Съвета на Европа, Еврочайлд, членуващите в SOS 
Children’s Villages сдружения и техните национални партньори в осем държави — членки на ЕС: 
България, Хърватия, Естония, Франция, Унгария, Италия, Латвия и Румъния. Асоцииран партньор 
за България: Национална мрежа за децата 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Да се повиши капацитета на професионалистите, които работят с деца в алтернативна грижа да 
прилагат във всекидневната си работа подход, основан на правата на децата. 
2. Да се ангажират ключови заинтересовани страни на национално и Европейско ниво, за да 
стане обучението минимално изискване към специалистите, които имат отговорности за децата, 
живеещи в алтернативна грижа. 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ПРОЕКТА:
100 професионалисти, ангажирани в алтернативни услуги в България и 800 в Европа;
Деца и младежи в алтернативна грижа

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: януари 2015 – декември 2016

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 999 617,80 евро; 
финансиране от Европейската комисия: 798 799, 80 евро



Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в 
страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните 
промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS 
семейство. Започва развитието на нови форми на грижа за деца без родители в среда близка до 
семейната на фона на 31 хиляди деца отглеждани в институции през 90-те години.

Сдружението е редовен член на международната организация за социално развитие SOS Children’s 
Villages International, обединяваща самостоятелни национални SOS асоциации в 134 страни по 
света.

В продължение на четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна 
среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца и такива, които са в риск 
да загубят закрилата на своите родители. Чрез своите интегрирани програми „SOS Детско селище“ 
в двете локации София-Перник и Велико Търново-Габрово-Трявна Организацията предлага семеен 
тип грижа и подкрепа на семейството. 

Основополагащ за дейността ни е подход, фокусиран върху детето, който предполага предоставяне 
на услуги или осигуряване на вид грижа, съобразени с най-добрия интерес на всяко едно дете, 
независимо от неговата раса, пол, език, етнически и социален произход и религиозна принадлежност.

SOS Детски селища България
София 1618, ул. Паскал Тодоров 8А
Тел. 02/818 49 40
факс 02/818 49 30
e-mail: office@sosbg.org
www.sosbg.org

SOS Детски селища България


