
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

      9-та годишна конференция на                   ,         със съорганизатор 

Популяризиране на правата на децата в алтернативна грижа в Европа 
24-26 октомври 2012, хотел Принцес, София, България 

 

 

 

 
 

Програма 

Национална мрежа  

за децата 

 

 
 
Конференцията е предшествана от вътрешни срещи на тематичните работни групи на Eurochild по въпросите на: децата в алтернативна грижа, подкрепата на 
семейството и родителството; ранното детско развитие и грижа. Програмата на срещите ще бъде разпространена допълнително от секретариата на организацията. 

19.00-22.00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ И ПРИЕМ  

  

Невена Маджарова, председател на управителния съвет на Национална мрежа за децата 

Мария Херцог, президент на Eurochild, член на Комитета за Конвенцията на ООН за правата на детето, директор на асоциация „Family, Child and Youth 

Association“, Унгария 

Ласло Андор, европейски комисар за заетост, социални въпроси и приобщаване (видео обръщение) 

Представители от срещата на деца и младежи с опит в алтернативна на семейната грижа  

 

 

9.00-12.00 ОТКРИВАЩА СЕСИЯ  

 Модератори: Жана Хейнсуърт, генерален секретар, Eurochild и Георги Богданов, изпълнителен директор, Национална мрежа за децата  

09.00-9.15  ОТКРИВАНЕ   

Цецка Цачева, официално приветствие, председател на Народното събрание на Република България 

Жана Хейнсуърт, Георги Богданов, Програма на конференцията 

9.15–10.15  ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА В ЕВРОПА  

Мари-Ан Параскевас, Европейска комисия, генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, Европейски социален фонд  

Дима Яред, офис на Върховния комисар на ООН за правата на човека, регионален офис за Европа 

Жан-Клод Легранд, старши регионален съветник по закрила на децата, регионален офис на УНИЦЕФ за ЦИЕ и ОНД 

Дискусия 

10.15–11.00 ЗАЩО ЗА РАЗВИТИТЕТО НА АЛТЕРНАТИВНАТА ГРИЖА Е ТОЛКОВА ВАЖЕН ПОДХОДЪТ ОСНОВАН НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА?  

  Шарън Гибсън, млад човек с опит в алтернативна на семейната грижа, лектор в колеж Isle of Man, British Isles   

Въпроси и отговори 

 

СРЯДА, 24 ОКТОМВРИ 

 

ЧЕТВЪРТЪК, 25 ОКТОМВРИ 



 

11.00-12.00 УРОЦИ, НАУЧЕНИ ОТ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ  

Валентина Симеонова, зам.-министър на труда и социалната политика, България 

Дани Колева и Mарина Димитрова, Национална мрежа за децата, България  

Карстен Расмусен, Европейска комисия, генерална дирекция „Регионална политика“, Европейска политика и финансиране 

Дискусия 

14.30-17.30 РАБОТНИ ГРУПИ И УЧЕБНИ ПОСЕЩЕНИЯ  

  

Сесиите на работните групи са разпределени в четвъртък следобед и петък сутринта. Международни добри практики ще бъдат предст авени по 

време на учебните посещения по места в четвъртък. Изследователски проекти ще бъдат представени в рамките на отделните работни групи в 

хотела в петък.  
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A. Закриване на 

институции 

B. Превенция на 

изоставяне на деца 0-3 г. 

C. Подкрепа на деца с 

увреждания 
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Институт по социални 

дейности и практики 

„Надежда и домове 

за децата”  

Фондация „За нашите 

деца“ 
Асоциация „Анимус“ Фондация „Сийдър“ 

Сдружение „Дете и 

пространство” 

Център за обществена 

подкрепа в София, 

работещ основно с 

биологични родители и 

деца. Включва 

презентация на текущо 

затваряне на 

институция, отдалечена 

от София 

Офисът на 

организацията в 

София, където 

участниците ще чуят 

за затварянето на 

институция за деца 

от 0 до 3 години в гр. 

Тетевен 

Център за обществена 

подкрепа в София, 

където фондацията 

работи с родители на 

деца в грижа, както и по 

превенция на 

изоставянето 

Комплекс за социални 

услуги за деца и 

семейства със звено 

„Майка и бебе“ 

Презентация в хотела. 

Ще бъдат представени 

услугите, предоставяни 

от организацията – малки 

групови домове за деца 

със специални нужди и 

защитени жилища, 

намиращи се извън 

София 

Презентация на малък 

групов дом за деца със 

специални нужди и работата 

на организацията по 

затваряне на институция 

(Могилино) 
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Нови домове, ново 

начало – Hope and 

Homes for Children, 

Румъния 

Закриване на 

институция за хора с 

тежки интелектуални 

затруднения: 

методология, 

постижения и 

научени уроци - 

Keystone Human 

Services Intl, 

Молдова 

Подкрепа на 

семейството и 

превенция на 

изоставянето на деца 

от 0 до 3 г. - SOS 

Children's Villages, 

Латвия и Румъния 

 
Към премахване на 
настаняването в 
институции на деца от 0 
до 3 г. в Европа: 
компоненти на успеха и 
необходимост от 
дълбочинен анализ на 
съпротивите –  
Университет Вилнюс, 
Литва 

Да чуем гласа на децата 

и младите хора с 

обучителни затруднения 

- Change-People (Rights 

of Children), 

Великобритания 

Център за ранна 

интервенция и 

рехабилитация на деца с 

увреждания - Heart of a 

Child, Румъния 
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D. Работа с биологичните семейства на 
деца в грижа 

E. Подкрепа на деца, напускащи 
грижа 
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 Фондация „Лале“ 
Фондация „Здраве и 
социално развитие“ 

Сдружение „Деца и 
юноши“ 

SOS Детски селища 
България 

Фондация „Агапедия-България” 

Офисът на фондация 
„Лале“ в София, където 
ще бъде представено как 
фамилната групова 
конференция се въвежда 
в България 

Здравно-социален център в 
най-големия ромски 
квартал в София 

Дневен център за деца 
на улицата, предлагащ 
подкрепа на 
семействата им 

Дом за младежи в София, 
живели в SOS Детски селища 

Презентация на малки групови 
домове и програми за подкрепа на 
деца, напускащи грижа 
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 Как Норвегия въвлича 
децата във вземането на 
решения във фамилните 
групови конференции – 
FGC, Норвегия 

In situ: Програма за 
подкрепа за завръщане у 
дома -  Resilis Foundation, 
Каталуния, Испания 

В най-добрия интерес 
на детето? – 
управление на 
контакта между деца, 
израснали в грижа, и 
техните родители в 
Малта -  Agenzija 
Appogg, Малта 

Подпомагане на младите 
хора, които правят преход от 
институционална грижа към 
самостоятелен живот в 
Англия – Национална 
консултативна служба за 
закрила, 
Великобритания 

Стъпка към бъдещето – как да 
подкрепим младите хора, 
напускащи грижа да поемат по пътя 
към самостоятелен живот - SOS 
Children’s Villages, Босна и 
Херцеговина 

 

19.00-21.00  ОФИЦИАЛЕН ПРИЕМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

  Прием при г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България. На приема са поканени посланиците и социалните аташета на страните от ЕС.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.00-11.00 РАБОТНИ ГРУПИ 

Всяка работна група включва обратна връзка от учебните посещения, сесия с въпроси и отговори, презентация на изследване/трансграничен проект, 

свързан с темите на работните групи (виж по-долу) и заключителна дискусия. 
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A.  ЗАКРИВАНЕ НА 

ИНСТИТУЦИИ  

B. ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ИЗОСТАВЯНЕТО НА 

ДЕЦА ОТ 0-3 

C. ПОДКРЕПА НА 

ДЕЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

D. РАБОТА С 

БИОЛОГИЧНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА НА 

ДЕЦА В ГРИЖА 

E. ПОДКРЕПА НА 

ДЕЦА, НАПУСКАЩИ 

ГРИЖА 
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Алтернативи на 
институциите в България и 
Бразилия: добри практики – 
EveryChild и Ноу хау 
център  

Изоставяне на деца в 
Европа – резултати от 
проект по програма „Дафне” 
за изоставянето – Family, 
Child, Youth Association 

Прилагане на Конвенцията 
на ООН за правата на 
детето за деца с 
интелектуални затруднения 
- Inclusion Europe 

Сравнително изследване на 
деца с родствена връзка в 
алтернативна грижа в 
Германия, Австрия, 
Франция, Италия и Испания 
Alpen-Adria University of 
Klagenfurt 

В очите на виждащия: 
интерпретация на насоките 
на ООН за алтернативна 
грижа за деца и напускането 
на грижа - Anglia Ruskin 
University 

 

11.00-11.30 КАФЕ ПАУЗА  

11.30-14.00 ФОРУМ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ  

В залата са обособени 3 пространства за презентации от говорители, които в рамките на четири времеви интервала ще представят общо 12 индивидуални 

практики. В рамките на форума ще работят и изложбени щандове на отделни организации. 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪК, 26 ОКТОМВРИ 

 



 

 

14.00-16.00 ЗАКРИВАЩА СЕСИЯ  

Модератори: Жана Хейнсуърт, генерален секретар, Eurochild и Георги Богданов, изпълнителен директор, Национална мрежа за децата 

14.00–14.15 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ С ОПИТ В АЛТЕРНАТИВНА НА СЕМЕЙНАТА ГРИЖА 

14.15–15.30 ОСЪЗНАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В АЛТЕРНАТИВНА НА СЕМЕЙНАТА ГРИЖА  

 Презентация от деца и младежи с опит в алтернативна на семейството грижа 

 Модератор: Харалан Александров, социален антрополог, България 

        Панелна дискусия:  

  Mаргарет Тюит, Eвропейска комисия, генерална дирекция „Правосъдие“, координатор „Детски права“  

Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България 

Одрон Бедорф, старши съветник на детския омбудсман, Литва  

15.30-16.00 ЗАКРИВАНЕ 

 Ключов говорител: Кристалина Георгиева, Европейска комисия, Комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи 

Обобщение на конференцията, Жана Хейнсуърт, генерален секретар, Eurochild 

Годишна конференция на Eurochild 2013, Albero della Vita, Италия 

Заключителни думи, Георги Богданов, изпълнителен директор, Национална мрежа за децата, България 

 

 

 

 

 

 

 

Конференцията се провежда в София Принцес хотел. Адрес: София, булевард Княгиня Мария Луиза 131 (срещу Централна автогара София) 

 


