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Деинституционализацията
- поглед в бъдещето



Деинституционализацията
1. като промяна 

за българското дете и 
семейство му

2. къде искаме да стигнем
3. къде сме сега



Гласът на детето
по пътя на 

деинституционализацията

www.detebg.org

2000 
година

2015 
година

2025 
година



2000 г. - какво се случва с мен 
ако мама и татко не могат да 

ме отгледат



Гласът на детето
по пътя на 

деинституционализацията
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2015 
година



2015 г. - какво се случва с мен, 
ако мама и татко не могат да 

ме отгледат



Гласът на детето
по пътя на 

деинституционализацията
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2025 
година



2025 г. - какво се случва с мен, 
ако мама и татко не могат да 

ме отгледат



Гласът на детето
по пътя на 

деинституционализацията

www.detebg.org

2000 
година

2015 
година

2025 
година



Погледа в бъдещето  -
на кои въпроси изисква 

отговор
- Заем ли къде отиваме и искаме ли да отидем там

- Как ще разберем, че сме стигнали там 

- Какво ни трябва за пътуването и как ще си го осигурим

- За кого още пътуването е важно 

- Колко ни е струвало това пътуване
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2025г. – индикатори за успешна 
деинституционализация

• С 10 хиляди са намалели децата 
които днес са в публична грижа 

• Правим всичко за да подкрепим 
едно дете да не се разделя от 
семейството си по схемата:

интегрирана оценка – интегрирана 
подкрепа  в семейна среда

• Ако настаним дете извън 
семейството му следваме 
правилото, че това не е края на 
работата ни, а началото на 
неговото връщане у дома



Успешната ДИ през 2025г. 

• Децата под 3 години, които се разделят от 
семейството си или се осиновяват 
директно след раждането или се 
отглеждат временно само в приемни 
семейства.

• Децата с увреждания се отглеждат от 
семействата си, без това да води до 
разпад или крайно обедняване на 
семейството. На тяхно разположение е 
цялата здравна система.



Успешната ДИ през 2025г. 

• затворени са всички домове

• броят на ЦНСТ е намалял да с 2/3 и в 
тях са основно тийнейджъри

• освободените сгради са част от 
общинските жилища, предоставяни на 
семейства с деца или семейни 
центрове

• Отчетено е , че ДИ ни струва много по-
малко отколкото да отглеждаме 
поредното поколение в домове

– Нещо повече – струва ни по-малко 
отколкото на други страни, които са 
отделили на процеса около 5 
десетилетия



Къде сме днес в процеса на 
деинституционализация?

В най-решаващата фаза на деинституционализацията

Защото трябва да преживеем трансформациите на:

• Да приемем и преживеем болката на всяко
институционализирано деца;

• работата с деца работа със семейства;

• Да намерим успешната формула на силната семейна
политика и на интегрираните услуги към семействата;

• Да намерим успешните формули за борба с бедността;

• Да предефинираме заинтересованите страни и техните
роли:
•До 2015 година – държавата и общините

•От 2015година – + НПО и цялото общество



Пример за една  
трансформация в 

деинституционализацията

•Консолидация на НПО сектор – коалиция „Детство 
2025“

•Обединяване около разбирането за процеса 

• Готовност да
• Партнираме активно в изготвяне на плановете за
това как да продължи процеса на ДеИ
• Работим за повишаване на знанията и уменията 
в общините, доставчиците на услуги  и развитието на 
общностите



За фондация „За Нашите 
Деца“

За 22 години  пряко сме променили съдбата на над 7000 български 
деца, работили сме в близо 20 общини, изградили сме над 25 
иновативни центъра за социални услуги, адаптирали сме и 
пилотирали над 10 нови за страната услуги за деца и семейства

За последните 6 години 
- сме предотвратили  настаняването в дом на над 900 деца 
- пряко сме подкрепили над 100 настанявания на деца в приемни 

семейства
- над 25 настанявания на деца в резидента услуга от нов тип 
- подкрепени над 200 деца с увреждания и семействата им

Партньори на община Пловдив и Столична община в изграждането на 
услуги за най-малките деца и семействата им на мястото на ДМСГД
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Детето и семейството - лична 
кауза на всеки във фондация 

„За Нашите Деца“

БЛАГОДАРЯ 
ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!




