
Добри практики  в Център за 
обществена подкрепа – Разград 

свързани с първична превенция на 
рисковете 



 Сдружение “ЖАНЕТА” 2004 г.
 2006 г. – Център за подкрепа на деца жертви 

на насилие и техните семейства
 2008 г. Разкрит ЦОП , като делегирана 

държавна дейност с капацитет 25.
 2011г. увеличен на 45
 Екип 10 човека 
◦ 4 психолози
◦ 2 соцални работници
◦ 1 педагот
◦ 1 социален педагог

Център за обществена подкрепа



 Превенцията е работа с мисъл напред във 
времето. 

 Тя в известен смисъл отразява способността на 
човека да бъде подготвен с информация, знания и 
нагласа на ума за цената на неговите  действия и 
избори. 

Защо превантивната работа трябва да е 
приоритет ?



Защо превантивната работа трябва да е 
приоритет ?

 Международният опит доказва, че превенцията е 
най-ефективният способ за намаляване на  
различните видове рискови ситуации сред децата. 

 Тя включва комплекс от мерки, насочени към 
установяване, ограничаване и отстраняване на 
негативните факторите.

 Чрез нея се постига намаляване на разходите за 
преодоляване на по задълбочени проблеми 
впоследствие



Защо превантивната работа трябва да е 
приоритет ?

 Методология на работа , стратегии, планове

 Многото насочени случаи в напреднала фаза на 
риска- рецидиви са с несполучливо развитие

 Висока ефективност на интервенцията в ранна фаза

 Професионално удовлетворение за добре свършена 
работа.



Усилията са насочени към превенция на:

 Всички форми на насилие над деца
 Раздяла на деца и родители
 Нарушена здравна среда
 Ранни съжителства и ранни бракове
 Девиантно поведение противообществени прояви:
 Отпадане от образователната система:
 Трафик на деца за сексуална и трудова 

експлоатация
 Злоупотреба с психоактивни вещества :
 Насилие чрез информационни и комуникационни 

технологии



Измерения на  превенцията:

 Насочена към широката общественост

Целта е запознаване на общността с проблемите и 
причините за възникването им.
Основното послание към широката общественост е 
хората да не се отнасят обвинително и 
пренебежително към проблемите и рисковете. 
Медиите са най-подходящото средство за 
разпространяване на знания за тези проблеми сред 
широката общественост.



Измерения на  превенцията:

 Насочена към професионалната общност

Превенцията има и друго измерение и то е 
въвличане на групи, организации и институции 
в превантивната работа, което разширява кръга 
и обсега на действие. 
Това става чрез повишаване на познанията 
относно рисковите фактори  и въвличане на 
съмишленици.



Измерения на  превенцията:

 Насочена към потенциалните деца и семейства 
в риск
В това отношение  се осъществяват директни 
срещи с рисковите групи и се отправят 
директни послания към тях. 
Подходящи са и различните материали, 
предоставящи информация за рисковете 
начините за справяне. 



Нашата практика

 Изготвяне на програма за превантивна работа  по 
различни теми - разпространение в училище и 
детски градини

 Срещи и уточняване на заявки

 Дискусии , тренинги обучения на деца от детски 
градини, училища, резидентни услуги и др.

 В графика на дейности в ЦОП с потребители –
беседи, тренинги с наши и външни специалисти РЗИ, 
РУП, лекари, съдии, прокурори, Гражданска защита, 
пожарна и др.



Превенцията най –важния ни приоритет

 Споразумения с институции, кръгли маси, 
форуми.

 Обходи и идентифициране на рискови 
семейства

 Обучение на бъдещи и настоящи родители

 Обучение на специалисти

 Информационни и образователни кампании

 Включване на доброволци



"Моите права"  сред децата от детските 
градини



Тренинги за ученици от начален и горен курс 
на образование

"Агресията като 
явление, видове 

и последици "

«Какво трябва 
да знаем за 

насилието? »



Тренинги за ученици от начален и горен курс 
на образование

Превенция на  
зависимости

Превенция на 
ранните бракове



Здравословен начин на живот



Трафикът на хора – причини,последствия , 
начини за предотвратяване



Безопасен интернет



Дейности свързани с творчески изяви



Тематични конкурси 



“Академии по безопасност”



Занимания в свободното време



Разпространение на информационни 
материали



Дискусии и обучения с директори, 
учители, възпитатели



Кръгли маси и форуми с институции



Обучения на бъдещи и настоящи 
родители



Изводи
 Превенцията като способ за противодействие на 

рисковите фактори в живота на децата все още 
се подценява както от отговорните компетентни 
институции, така и от обществото;

 Взаимодействието и координацията между 
институциите от системата за превенция не е 
нужното ниво и не винаги постига целените 
резултати; 

 Необходимо е систематизиране и доразвиване 
на нормативната уредба в областта на 
превенцията; 

 Приоритет за превантивно въздействие трябва да 
е ранната превенция; 



Предизвикателства

 Повишаване и утвърждаване ролята на 
превенцията като стратегически, 
приоритетен и най-ефективен подход 

 Развиване и усъвършенстване на 
националните и местните политики 

 Осъществяване на системен мониторинг 
върху резултатите от превантивната дейност; 

 Засилване ролята на научните изследвания в 
областта на превенцията относно ефекта.



Предизвикателства
 Навременно идентифициране на риска
 Време и ресурси.
 Подобряване на координацията и 

мултидисциплинарния подход в работата на 
ангажираните институции;

 Развитие на социални услуги на територията 
на цялата страна.

 Умения и компетентности за разпознаване на 
риска от работещите с деца

 Ангажиране на доброволци
 Родителско участие
 Финансиране на кампании



Изводи

Основен приоритет в социалните интервенции, 
насочени към подпомагане на родителството и 
грижата за децата следва да се постави върху 
образованието и превенцията, а не върху 
неефективното изразходване на огромни
средства в етапи от развитието на проблемните 
ситуации, засягащи децата, когато вече трудно 
биха могли да се постигнат каквито и да било 
положителни резултати



Когато говорим за превенция, е 
необходимо:

 Да признаем, че насилието, агресията, зависимостите, 
девиантното поведение и др. представляват сериозен 
проблем в българското общество.

 Да имаме отношение на загриженост към децата в 
риск и да не ни е безразлично какво се случва с тях • 

 Да съберем сила и смелост да заговорим открито по 
тежки теми, каквито са домашното насилие, 
сексуалното насилие и трафика, престъпленията от 
непълнолетни

 Смисълът на превенцията е да накара хората да се 
замислят в дълбочина и в детайли за последствията от 
рисковите фактори върху развитието на личността.



Благодаря за 
вниманието !
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