
Как работи мрежата?

Семейството се събира на среща с роднини, 
приятели и други значими лица, например 
лекар или учител. Целта е да се изгради 
план за подкрепа.  След всяка среща учас-
тниците в нея работят по изпълнението на 
индивидуалния план.

Трябва ли детето да участва?

Не е задължително, но всички участници в 
срещата трябва да знаят как се чувства то и 
какви са желанията му. 

Колко време продължава срещата?

Срещата продължава до 2 часа. Добре е да 
има почивка. 

Как се организира срещата?

Социалният работник в екипа организира 
срещата. Заедно с него семейството решава 
кой ще присъства и кога ще се проведе сре-
щата. Мястото може да е в Центъра за рабо-
та с деца и семейства или в дома на детето. 

Какво се случва на срещата?

Семейството обсъжда важните рискове за 
детето и възможните решения за тяхното 
преодоляване. Дава съгласие да предприе-
ме конкретни действия. Договаря с другите 
участници как да координират действията 
си в интерес на детето.

Кога приключват срещите? 

Семейството споделя, че може да продължи 
дейностите самостоятелно.
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За консултиране 
и участие в проекта:

Адрес:  

Център за работа с деца и семейства

ул. Ченгелиеви №13

тел. 0878121910

е-mail: aitos_alternativi@bginfo.net

лице за контакт: 
Татяна Врабчева

За контакти:

Адрес:

София, ул. Г. С. Раковски 61, ет. 3, ап. 8

тел/факс: 02/ 983 21 49

е-mail: icssbg@gmail.com

www.icss-bg.org

лице за контакт: 
Виолина Ананиева

Този документ е създаден в рамките на 
проект «Ние сме мрежата», изпълняван 

от Фондация «Институт за социални 
услуги в общността» и Сдружение «Ал-
тернативи» с финансовата подкрепа на 

Фондация «Лале» и Фондация «Оук». 



Какво включва моделът 
за краткосрочна социална работа?

Етап 1. 

Проучване на информацията 
и консултиране на семейството

� Социалният работник в екипа проучва 
споделените проблеми за детето в риск 
чрез интервю и/или наблюдение. 

� Прави оценка на потребностите от под-
крепа на детето и семейството и ресурси-
те за справяне.

� Съобразно потребностите, психолог или 
педагог консултират детето и семейството.

Етап 2. 

Краткосрочна социална работа 
със семейството

� Структуриране на процеса на подкрепа;
� Разработване на индивидуален план;
� Провеждане на краткосрочна социална 

работа, ориентирана към решенията за 
справяне с риска;

� Организиране на среща на семейството с 
мрежата за подкрепа 

Етап 3. 

Срещи на мрежата за подкрепа

С помощта на екипа и мрежата, семейство-
то обсъжда необходимите дейности и изгот-
вя конкретен план за действие. Семейството 
може да има организирана среща всеки ме-
сец (до 12 срещи). На всяка следваща среща се 
обсъждат постигнатите резултати, оказания 
принос на всеки, желаните следващи стъпки. 

Проект 
«Ние сме мрежата» 

Проект «Ние сме мрежата» има за цел да 
предостави ранна подкрепа на семейства с 
деца в риск, като мобилизира мрежа от спе-
циалисти и хора от малката общност околбо 
семейството - личен лекар, учител, психо-
лог, полицай, обществен възпитател, съсе-
ди, приятели и самото семейство.

Проектът се изпълнява в община Айтос от 
Фондация «Институт за социални услуги в 
общността» в партньорство със Сдружение 
«Алтернативи». 

Екипът ни споделя следните убеждения:
� Всеки възрастен трябва да разпознава 

рисковете в живота на едно дете – риск 
от отпадане от училище, увреждане, за-
губа, изоставяне, неглижиране, насилие, 
бедност.

� Всяко дете в риск има право на подкре-
па, за да развива потенциала си. 

� Детето, което живее в риск, се нуждае от 
своевременна професионална подкрепа 
и подкрепа от близки хора.

� Родителите и другите лица, оказващи 
грижи за детето, са най-важните хора в 
живота му.

� Родителите и близките на детето в риск 
също имат нужда от своевременна под-
крепа – професионална подкрепа и под-
крепа от близки хора в общността.

Какви са дейностите за ранна 
подкрепа на деца в риск?

� Подаване на сигнал за дете в риск или за-
явка за подкрепа;

� Среща на социален работник със семей-
ството и детето;

� Проучване на потребностите и ресурсите 
на детето и семейството;

� Привличане на специалисти (лекар, пси-
холог, полицай, педагог, др.) и близки 
хора (разширено семейство, съседи, при-
ятели, др.) за участие в мрежа за подкре-
па на семейството;

� Разработване на индивидуален план за 
краткосрочна социална работа;

� Краткосрочна социална работа със се-
мейството с дете в риск;

� Работни срещи на мрежата около семей-
ството с дете в риск;

� Координиране на дейностите и обратна 
връзка от семейството с дете в риск.

Защо е необходима мрежа 
за подкрепа?

Целта на мрежата е да окаже ранна струк-
турирана помощ на семейството за намаля-
ване на рисковете за детето. 

Какви са възможните рискове?

� Детето бяга от училище;
� Детето има проблеми в интергацията в 

общността (поради увреждане, дискри-
минация, бедност, поведенчески про-
блеми);

� Семейството се справя трудно с отглеж-
дането на детето, др.


