
Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в 

промяната?“ 
Международна конференция  

5 – 8 ноември 2019  

Национален дворец на културата – София 

предварителна програма 

 

5 ноември 2019 
Пред-конферентен семинар 

Моделът „Thrive“ и как той може да бъде приложен за посрещане на нуждите на децата в 

грижа? 

12:00–13:30 Регистрация  

13:30–14:00 Откриване  

14:00–16:00 

Семинар 

Моделът „Thrive“ и как той може да бъде приложен за посрещане на нуждите на де-

цата в грижа?  

Д-р Питър Фугъл, Национален център за деца и семейства Ана Фройд, Великобритания 

16:00-17:30 Рефлексивна сесия 

Ден 1, 6 ноември 2019, зала 7, етаж 5 
Последици от престоя на децата в институции и процесът на деинституционализация на 

европейско и национално ниво 

08:30–9:00 Регистрация и кафе 

09:00–10:00 Официално откриване и приветствия 

10:00–11:00  

Пленарна 

сесия 

Причини за прекратяване на институционалната грижа и предприемане на реформи 

в системите за грижа за деца 

 
• Въздействие и негативни последици от институционалната грижа 

Проф. Кевин Браун, Център по криминалистика и фамилна психология, Университет Но-

тингам  

• Прилагане на подходи, базирани на ментализация за посрещане на потребностите на де-

цата в институции 

Д-р Питър Фугъл, Национален център за деца и семейства Ана Фройд, Великобритания 

 

Дискусия 

11:00–11:30 Кафе пауза 

11:30–13:00 

Пленарна 

сесия 

Преходът от институционална грижа към грижа, базирана в общността в ЕС 

 

• Политики и финансиране на ЕС за прехода от институционална към грижа в общността 

Мари-Ан Параскевас, Генерална дирекция по заетостта, социалните въпроси и приобща-

ването (ще бъде потвърдено) 

• Рефлексия и препоръки за подкрепа на процеса на деинституционализация на европейско 

и национално ниво  

Жана Хайнсуърт, Генерален секретар Eurochild и съпредседател на Европейската експер-

тна група за прехода от институционална към грижа в общността 

13:00–14:00 Обяд и постер сесии в зала 9 



14:00–15:30 

Пленарна 

сесия 

Прилагане на глобалните и европейските политики на национално и местно ниво 

 

• Процесът на деинституционализация в България 

Зорница Русинова, Заместник-министър на труда и социалната политика, Р. България 

• Процесът на деинституционализация в Ирландия 

Проф. Роби Гилиган, Колеж „Тринити“, Университет Дъблин, Ирландия  

Опитът и научените уроци от Литва и кампанията „Да отворим врати за децата на Европа“ 

Людовика Пакалкайте, Национален координатор, SOS Детски селища Литва 

15:30–16:00 Кафе пауза 

16:00–17:30 

Пленарна 

сесия 

Икономически причини за процеса на деинституционализация и финансиране на ре-

формите  

• Основни бариери и стимули за инвестиране в процеса на деинституционализация на ев-

ропейско и национално ниво, представител на ЕК (ще бъде потвърдено) 

• Постижения и препоръки за по-ефективно използване на европейските структурни и ин-

вестиционни фондове  

„Общност за живот в Европа“, представител на структурните фондове (ще бъде потвър-

дено) 

 

Дискусия 

17:30–18:30 Рефлективни сесии – споделяне на знание, практики и опит (Броят и темите на сесиите 

ще бъдат допълнително потвърдени в зависимост от получените предложения) 

18:30–20:00 Коктейл 

 

 

 

 

Ден 2, 7 ноември 2019, зала 7, етаж 5 
Ключови въпроси 

09:15–9:30 Преглед на първия ден от конференцията 

09:30–11:00 

Пленарна 

сесия 

От подход базиран на развитие на услуги към системен и интегриран подход 

 

• Подобряване на капацитета на системите за закрила на детето чрез инвестиции в ранно 

детско развитие и интегрирани услуги  

Проф. Франк Оберклайд, Директор на фондацията на Центъра за детско здраве в Общ-

ността в „Кралска детска болница“, Детски изследователски институт „Мърдок“; Универ-

ситет Мелбърн 

• Ролята на малките групови домове за деца в прехода от институционална към грижа, ба-

зирана в общността 

Стела Григораш, UNICEF ECARO 

• Права и застъпничество от страна на родителите – родители помагат на родители 

Проф. Анди Билсън, Университет на Централен Ланкашир, Великобритания/ 

Асоцииран професор, Университет на Западна Австралия 

11:00–11:30 Кафе пауза 



11:30–13:00  

Тематични 

панели 

Панел 1, зала 7: Предотвра-

тяване на разделянето на де-

цата от родителите им 

Зала със симултантен превод 

BG/ENG

Панел 2, зала 9: Реинтег-

рация и подкрепа за род-

ното и разширеното се-

мейство 

Зала със симултантен пре-

вод BG/ENG 

Панел 3, Малка зала етаж 

6: Създаване на подкрепа 

за процеса на деинституци-

онализация и управление 

на промяната 

Зала без превод 

13:00–14:00 Обяд 

14:00–15:30 

Тематични 

панели 

Панел 4, зала 7:  Приемна 

грижа 

Зала със симултантен превод 

BG/ENG 

Панел 5, зала 9: 

Резидентна грижа 

Зала със симултантен 

превод BG/ENG

Панел 6, Малка зала етаж 

6: Подобряване на капаци-

тета на работещите в 

социалната сфера и 

свързаните сектори  

Зала без превод 

15:30–16:00 Кафе пауза 

16:00–17:30 Обратна връзка и обобщение от тематичните панели 

17:30–18.30 Рефлективни сесии – споделяне на знание, практики и опит (Броят и темите на сесиите 

ще бъдат допълнително потвърдени в зависимост от получените предложения) 

 

 

 

 

Ден 3,  8 ноември 2019, зала 7, етаж 5 
Какво ни казват изследванията и как да продължим напред? 

09:15–9:30 Преглед на втори ден от конференцията 

09:30–11:00 

Пленарна 

сесия 

Свързване на политики, програми и услуги – какво ни казват изследванията? 

 

• Представяне на съвременни изследвания, свързани с процеса на деинституционализация 

Д-р Чарлз Х. Зеена, катедра по детска и юношеска психиатрия, Университет „Тулан“, Ню 

Орлеан; Проф. Нейтън А. Фокс, катедра за човешко развитие и количествена методология, 

Университет „Мериленд“; Проф. Чарлз А. Нелсън III, катедра по педиатрия и невронауки, 

Университет „Харвард“ 

 

Дискусия 

11.00–11.30 Кафе пауза 

11.30–12.30 Заключения и закриване на конференцията 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


