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Сдружение “Шанс и закрила”

 Създадено - 1996 

 Статут– НПО

 Лицензирано от ДАЗД за предоставяне на услуги за 
деца

 Мисия – Благополучието на децата и младите хора в 
региона



Приоритети

 Развитие на иновативни, базирани в общността, услуги за 
деца и младежи в риск;

 Защита правата на детето;

 Превенция и ранна интервенция на насилие над деца и 
въвличане в трафик;

 Овластяване на деца и младежи;

 Активизиране на потенциала на младите хора за развитие 
на общността;

 Създаване на чувствителност на общностите за детските 
права и тяхното зачитане.



Обхват

 2 социални услуги, базирани в общността – дневен център за деца с 
увреждания и дневен център за безнадзорни деца;

 11 програми за работа с деца и младежи от 3 до 19 годишни – насочени към 
изграждане на екипи, подобряване на взаимодействието на децата с важните 
за тях хора – връстници, родители, учители; подобряване на комуникацията; 
общуване без насилие; превенция на насилие, трафик;

 3 модела за семейна подкрепа, 1 от които уникален за страната - фамилни 
групови конференции;

 5 обучителни модула за специалисти работещи с деца и младежи - педагози, 
полицаи, социални работници и др, насочени главно създаване на 
подкрепяща среда за развитието на децата и младите хора;



Фамилна групова конференция

Среща, на която разширеното семейство
/родители, близки, роднини и социалната им
мрежа/ мобилизира собствените си сили и
ресурси и само изработва най-добрия план за
преодоляване на проблема на детето.
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ФГК е

• Модел за вземане на решения, при който семейната и 
социалната мрежа се обединяват, когато е необходим 
план и решение;

• Семейството, включително децата, остават отговорни 
дори за драстичните решения взети по време на 
конференцията;

• Семейството изготвя собствен план, като използва 
собствени ресурси и иска допълнителна помощ или 
подкрепа от други хора.



Ефектите

• Силата на семейството и социалната мрежа са активизирани;

• Семейството остава собственик на проблема;

• Гражданите и техните близки роднини си запазват контрола върху 
живота си;

• Решенията се търсят в рамките на културата на семейството;

• Детето или юношата остават част от семейната система;

• Решенията, взети по отношение на детето или подрастващите, остават 
отговорност на детето или подрастващия, семейството и социалната 
мрежа;

• Укрепва позицията на клиентите.



ФГК - цикъл

Насочване

Независим координатор 

1. Споделяне на информация 
2. Лично време 
3. Изготвяне на план

Подготовка 

Наблюдение
Преглед



Нашият опит

 Заявени

101 ФГК със 774  участници

Проведени - 87

Несъстояли се – 14 – Проблемът е решен в процеса на 
подготовката.

 Насочени

От ОЗД – Хасково – 25

От училища – 69

От приятел на семейството -1

От  инспектор ДПС  - 6



СЕМЕЙСТВАТА…

 Етнически произход на семействата 

От ромски семейства – 76

От български семейства – 18

От турски семейства – 7

 Възраст на децата – 7-17 години



Проблеми, по които са се 
организирали ФГК …

• Чести отсъствия от училище

• Агресивно поведение

• Разширяване кръга на общуване

• Адаптиране в  училище /класа 

• Осигуряване на подкрепяща среда

• Отглеждане на деца в семейна среда

• Противообществени прояви 



Според участниците 

моделът ФГК е ценен с това, че:

 Усещат подкрепата на семейството;

 Откриват в себе си възможности, за които не са 
подозирали;

 Сами, със собствени сили успяват да се справят с 
проблема си;

 Подобряват отношенията  с близките си;

 Успяват да направят план за справяне с проблема си и 
това им дава увереност.



Участниците споделят:

• Момиче: „Аз много се зарадвах, че всички се събраха заради мен,
обръщаха ми внимание и искаха да ми помагат.”

• Майка: „Не исках хората да знаят за проблемите ми. Смятах,
че е достатъчно, ако има около мен един – двама да ми
помогнат.”

• Дядо: „Аз нямах вяра, че нещо може да се промени, толкова
пъти сме говорили и нищо не ставаше. Тоя път съм доволен, че
направихме план и всички решиха да помагат.”

• Баща: Промених се, вече си гледам хубаво децата. Правихме
среща за Г., сестрата видя и на нея и хареса направихме и за
племенницата. Трудно ни е нас в махалата, много от младите не
знаят езика. Сега като имам някакъв дерт /проблем/ знам, че
мога да ида до родните и комшийката ще ми помогнат.



Специалистите споделят:

• Илиана Тотева – учител: ФГК е модел, който лично на мен много
ми допада. В самото начало бях малко резервирана, докато не
присъствах на една конференция и не усетих атмосферата, при
която протича. Според мен ФГК помагат на хората да разберат, че
заедно с близките си могат да решат проблемите си. Дори да са в
конфликт по между си, в името на детето са готови да седнат на
една маса, да говорят и да намерят решение на проблемите. Това,
което ни изненадва е, че семействата с „най-слаб ресурс” /според нас,
„специалистите”/ успяват да съставят план за действие.

• Зара Костадинова – началник на ОЗД:  Участието ми в 
провеждането на ФГК оказа огромно  въздействие върху мен. Промени 
в мен изцяло нагласите ми към управлението на конкретен случай-
резултатите са по-добри, когато се даде шанс на семействата сами 
да се справят с проблемите си.




