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ВЪВЕДЕНИЕ:

Настоящият доклад представя резултатите от извършената външна оценка на част от
услугите, предоставяни от Фондация „За Нашите Деца“ (ФЗНД). Оценката е
реализирана въз основа на заявка от страна на Фондацията към Сдружение
„Рефлективно учене България“.

Цел на оценката:
-

да изучи и оцени предоставените от ФЗНД услуги за деца и семейства в градовете
София и Пловдив по отношение на тяхната релевантност, ефективност, ефикасност и
устойчивост

-

да изучи опита на Фондацията в предоставяне на услуги за ранно детско развитие и
влиянието му върху контекста, в който се развиват тези услуги, и върху цялостната
работа на организацията.

Специфичните цели и задачи на тази оценка включват проучване на следните области:
1. Оценка на релевантността на услугите - измерва степента, в която интервенциите в услугите
съответстват на:
- стратегическите цели на ФЗНД;
- потребностите на потребителите на услугите и на местните общности;
- основните права на потребителите – деца и семейства.
2. Оценка на ефективността на услугите - анализира степента на съответствие между
стратегическите цели на организацията, дефинираните цели на отделните услуги, приложените
интервенции и постигнатите резултати.
3. Оценка на ефикасността на услугите:
- доколко начинът, по който са вложени и са управлявани ресурсите в услугите, води до
очакваните резултати и как използването им може да се подобри;
- специално внимание е отделено на това как инвестициите в развитието на Фондацията,
предоставени от „Дженерали“, са повлияли върху развитието на всички услуги.
4. Оценка на устойчивостта на услугите:
- материалните и финансови ресурси;
- предлаганите услуги;
- подготвеността на екипите;
- сътрудничеството с институции, местна власт и общности;
- участие в инициативи за промяна на политическо ниво.
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Обхват на оценката:
Оценката обхваща услугите, предоставени на деца и семейства в градовете София и
Пловдив както следва: ЦОП „Света София“, гр. София; ЦОП „Щастливо детство“, гр. София,
ЦОП „За деца и родители“, гр. Пловдив, Център по приемна грижа, гр. София.
В обхвата на изследването е включена и услугата Дневен център за деца с увреждания
„Развитие“ в гр. София, която е изследвана само през клиентите.
Методология на изследването:
Методологията на оценката включва количествени и качествени методи за събиране и
анализ на данни за оценка на услугите. Разнообразието от гледни точки е основен принцип за
валидизиране на изводите на оценката, което означава включването на представители на всички
групи участници, ангажирани с реализирането на оценяваните услуги. В процеса на работа по
изследването екипът ползва разработената от Ноу-хау център за алтернативни грижи
„Методология за мониторинг на качеството на услугите за деца и семейства“.
Основните подходи, използвани в изследването са: преглед на документация, фокус
група, дълбинно интервю и онлайн анкета.
Етика:
Оценката следва етичните принципи за недискриминация, конфиденциалност и
доброволно включване според етичното ръководство, разработено по проекта и според
международните стандарти за етика в изследователската работа.
Участниците са дали информирано съгласие за участие в оценката.
Инструменти:
Оценката включва качествени и количествени методи, реализирани чрез разнообразни
инструменти за събиране и анализ на данните, които са получени от всички участници в
изследването.
Основните данни на оценката са събрани на базата на дълбинни интервюта с
представители на организацията – ръководители и специалисти, партньори от общините в
София и Пловдив и преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и
от фокус-групи с клиенти на услугите.
Обратната връзка от партньори на Фондацията се реализира чрез писмен въпросник за
взаимодействието и качеството на услугите за деца и семейства, които организацията предлага.
Мненията на изследователския екипа в хода на оценката са дискутирани в рефлексивни
срещи.
Период на изследването:
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Изследването е проведено в рамките на три месеца и половина в периода 01 спетември –
15 декември 2020г.. Специфично за изследването е, че то се проведе изцяло в онлайн формат с
респондентите, поради влошената пандемична обстановка и наложените мерки за изолация.
Екип за оценката:
- д-р Галина Маркова (Ръководител на оценката)
- д-р Антоанета Матеева (Експерт оценка на програми)
- Милена Маринова (Полеви координатор)
Процес на оценката:
1. Преглед на документация
Екипът извърши документално проучване, което включваше стратегически планове за
развитие на организацията и отделните центрове и услуги; годишни доклади от дейността на
организацията; документация, свързана с потребителите на услугите; документация, свързана
със служителите, проектите и програмите на центровете, обученията и супервизиите на екипите;
проведени от организацията проучвания; информационни материали за децата и родителите,
снимки, др..
Значителна част от документите са предоставени при поискване от организацията. При
документалното проучване са ползвани и други източници: сайта на ФЗНД, сайта на
„Дженерали“, сайта на Столична община с цел да се събере достатъчно информация за услугите,
попадащи в обхвата на настоящата оценка.
2. Фокус групи
Проведени са 7 фокус групи – 5 от тях с родители и 2 с ръководителите и специалистите
съответно в София и Пловдив.
Услугите Дневен център за деца с увреждания „Развитие“ и Център за приемна грижа (и
двете находящи се в гр. София) са изследвани само през мнението на клиентите, в проведена с
тях фокус група. Общият брой на участниците във фокус групи с клиенти на услугите е 21.
3. Писмени анкети
Изследване през въпросник на представителите на партниращите организации на ФЗНД –
ОЗД, болници, училища и детски градини и др..
4. Дълбинни интервюта
Проведени са дълбинни интервюта с ключови участници както следва:
1. Ръководството на ФЗНД – проведени са 6 интервюта.
2. Специалисти от ФЗНД – проведено е 1 интервю (по-голямата част от специалистите са
изследвани през участие във фокус група).
3. Община София – проведено е 1 интервю с Директор на Дирекция „Социални дейности“.
4. Община Пловдив – проведено е 1 интервю с директор на Дирекция "Социални дейности".
5. Университетски преподаватели – проведени са 2 интервюта с преподаватели от СУ „Св.
Климент Охридски“.
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6. Бяха направени анкети със 7 партньори на ФЗНД: 3 представители на Дирекция
„Социално подпомагане“ (управленци), 3 представители на болнични заведения (2
изпълнителни директори и 1 служител) и 1 представител на средно училище (учител). По
професия те са разпределени така: 1 клиничен психолог, 3 социални работници, 2 лекари
и 1 педагог.
Анализът на данните е направен при следния протокол:
1. Тематичен анализ на данните, получени от участниците по обявените в Заданието
категории индикатори: ефективност, ефикасност, полезност, устойчивост и влияние на
инвестицията на „Дженерали“ върху развитието на организацията и нейните партньори.
2. Рефлексивни сесии на екипа върху:
- влиянието на контекста, в който организацията се развива: гр. София и гр. Пловдив;
- рискове пред развитието на организацията;
- стила на участие в оценката на отделните групи респонденти;
- препоръки към развитието на организацията;
- идентифициране на общи изводи на оценката.
Специфични обстоятелства в процеса на оценката:
В хода на изследването екипът получи пълно съдействие от страна на координатора,
излъчен за тази цел от страна на Фондацията, като комуникацията с него е осъществявана по
телефон и електронна поща при безупречна гъвкавост предвид сложната пандемична ситуация.
Именно тя наложи изследването да се проведе изцяло онлайн, което допускаме, че се отрази
най-вече на участието във фокус групите от страна на родителите – тяхното участие във фокус
групите беше в намален състав, някои хора бяха заявили участие, но поради технически
трудности не успяха да се включат. По-малък от очаквания бе и броят на участниците от страна
на Фондацията, поради отсъствие по здравословни причини.
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ОЦЕНКА НА УСЛУГИТЕ ПО ЗАДАДЕНИТЕ КРИТЕРИИ

Данните и анализът на релевантността, ефективността, ефикасността и устойчивостта на
услугите за деца и семейства на ФЗНД в градовете София и Пловдив са представени по-долу,
следвайки следната структура: данни, представени по групи участници, и техен анализ.

РЕЛЕВАНТНОСТ
НА УСЛУГИТЕ

Децата:
Данни:
Гласът на децата в тази оценка беше представляван от техните родители, ползващи
услугите на ФЗНД.
Данните, които получихме от родители на деца с увреждания или затруднения в
развитието показват, че по-голямата част от тях имат предишен опит от здравни, образователни
и социални услуги, по отношение на които те можаха да направят сравнение с тези, получавани
във ФЗНД. За разлика от услугите, получавани във ФЗНД, в другите места услугите са редки,
скъпи и често се преживяват от децата като травмиращи.
„В рехабилитационния кабинет взимаха детето с насилие, то пищеше…“
Във Фондацията децата имат редовни и безплатни процедури, които се предоставят в
среда, създадена специално за тях. Децата ходят с желание там. Интервенциите постигат успехи.
Родителите смятат, че този резултат е постигнат, поради фокуса върху взаимоотношенията,
който ФЗНД поставя като приоритетен.
Анализ:
 Приоритетът на организацията да се грижи за качеството на взаимоотношенията с
децата и семействата, които ползват услугите, е реализиран. Подходящата среда, в която
се случва подкрепата за децата и адекватното отношение към техните потребности и
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тревоги, карат децата да посещават центровете с желание. Това позитивно отношение на
децата е важен сигнал за адекватността на предлаганите услуги.
 Регулярността на услугите е важно тяхно качество, което съответства на нуждата от
системна и устойчива във времето подкрепа, особено що се отнася до децата с
увреждания и в риск.
 Чрез предлагането на безплатни услуги организацията защитава правото на децата от
бедни и уязвими групи да имат равен достъп до качествени и адекватни за тях услуги.
Родителите:
Данни:
Релевантността на програмите за родители от гр. Пловдив е свързана със създаване на
пространство, в което да се чувстват приети - и те, и техните деца. Такова място е липсвало за
тях. Това място е „остров“ в останалата среда на услугите, в които майките са се чувствали
отхвърлени и стигматизирани.
Програмите за деца с увреждания на ФЗНД, създадени в гр. Пловдив, според родителите
предлагат нужните на децата с увреждания услуги. Отношенията са нестигматизиращи.
Родителите ценят възможностите, които дава общността за подкрепа между родителите,
създадена там.
В гр. София услугите за подкрепа на семейства и на деца с трудности в развитието или
увреждане се предоставят в специализирани услуги – ЦОП „Щастливо детство“ и ДЦДУ
„Развитие“, които от 2020г. са държавно делегирани дейности. От споделеното от родителите
стана ясно, че:
 Родителите имат доверие в специалистите, защото са се усетили разбрани, зачетени и
успокоени;
 Изследвани са силните страни на децата и на тази база се планира работата с тях, което
променя начина на мислене за перспективите пред детето;
 Услугата се предоставя и в дома на детето;
 Базата за работа с децата е добра – разполага със специализирани зали за работа.
 Всички родители говорят за процеса на работа като за игра и забавление за децата.
 Родителите имат ясен план за работа у дома с детето. Този подход е много добре развит
от услугата и е насочен към инвестиция в родителите, в техните умения и тяхната
експертиза. Родителите смятат, че получават много информация от специалистите в
програмата за РДР.
 Имат лесна връзка със специалистите по всяко време.
Анализ:
Според родителите, участници в оценката, релевантността на услугите се изразява в
няколко неща:
 Наличие на адекватни спрямо потребностите на децата услуги, особено що се отнася
за деца с увреждания в ранна възраст;
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 Подходящ отговор на преживяванията и тревогите на децата и родителите им от
страна на специалистите в предразполагаща за децата материална среда;
 Насърчаване на автономността на родителите и мобилизиране на техните ресурси
чрез създаване на общност от родители, които да се подкрепят;
 Акцент върху силните страни и възможностите на детето и неговото обкръжение;
 Включване на родителите в подкрепата чрез ясен план за работа вкъщи с детето и чрез
подготовката им със знания и умения за тази работа вкъщи;
 Достъпност на специалистите;
 Посещения в дома;
 Всички услуги са на едно и също място. Клиентите ценят факта, че всички услуги,
които се предлагат от организацията, са на едно и също място и това ги прави удобни за
тях – спестява време и средства.
Служителите
Данни:
Според специалистите услугите следват нуждите на клиента и те се организират гъвкаво
около него и средата му.
„Няма строга рамка за работа – следваме реалните нужди на семейството.“
Специалистите говорят за някои предизвикателства по отношение на съответствието на
услугите на потребностите на клиентите:
 Променен във времето профил и възраст на групите деца в услугите. Според
специалистите доскоро организацията е наблягала на работа с деца на възраст от 0-3
години, „защото са най-уязвими, ако не се подхванат навреме“. ОЗД обаче напоследък
изпращат повече случаи на юноши с проблемно поведение, защото в тази възраст стават
по-рискови и се налага подкрепа. Това нарушава предишната възрастова граница,
определена за работа с деца до 7 години.
 Неясни правила за насочване от някои ОЗД. Вероятно поради голямо текучество в
екипите на ОЗД, специалистите са идентифицирали, че някои ОЗД не знаят, че могат да
насочват към техните услуги и случаи, които не са с диагноза. (гр. Пловдив)
„Нямат компетенции и насочват с помпозна заявка, която звучи абсурдно понякога.“
Анализ:
 Гъвкавостта на услугите спрямо нуждите на клиента е основен принцип на работа в
услугите. Специалистите го оценяват положително, защото дава възможност за свобода,
творчество и икономично използване на човешките и материални ресурси.
 Предизвикателство за постигането на адекватни услуги за клиентите е насочването от
страна на някои ОЗД – неподходящо насочване или липса на такова за подходящи за
профила на услугите клиенти, неподходящи заявки за услуги.
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Средата
Данни:
Партньорите от катедра „Социални дейности“ на Софийски университет “Св. Климент
Охридски“:
 Фондацията предлага адекватни за нуждите на студентите по социална работа знания и
умения за работата със специфични групи деца и семейства, което напълно отговаря на
изискванията на програмата и помага за произвеждането на качествени специалисти.
 Отношението към студентите и партньорите от университета е ангажирано, прецизно,
компетентно.
 Базата, с която разполагат и местоположението на услугите са преимущество в сравнение
с другите организации, както за клиентите, така и за стажантите.
 ФЗНД са пионери в подкрепата на ранното детско развитие в страната. Те са една от
малкото организации, които се ангажират с този тип подкрепа според партньорите.
Затова участват и на политическо ниво в стратегии, политики и интервенции в областта.
Уважавани са от управлението на националните структури за социална подкрепа като
МТСП и ДАЗД заради това свое участие.
Партньорите от здравните заведения:
 Партньорите смятат, че родителите са доволни от предоставените услуги в здравните
заведения.
 Случаите на изоставяния на деца сериозно са намалели благодарение на това
партньорство.
„Бих искала да изразя отлични впечатления от съвместната работа с Фондацията.
Благодарение на техните големи усилия драстично спадна процентът на изоставените в
специализираните институции бебета. Екипът работи изключително професионално и
съвместната ни работа с тях ни кара да ги препоръчаме най-отговорно.“
Партньори от ДСП:
 Затворен е цикълът на услугите, свързани с изоставянето на деца – от превенция на
изоставянето през ЦНСТ, ДЦДУ, приемна грижа към реинтеграция.
 По техни наблюдения родителите търсят услугите на фондацията за подкрепа в грижата
за децата, за регистриране в детски заведения и записване за училище.
 Подходяща материална подкрепа с храни за бебета и лекарствени средства за децата.
„Непълнолетна майка на близнаци разчита основно на подпомагане с „Humana“. Дете
със сърдечна операция получава лекарствени средства за поддържащо лечение.“
Партньори от училище:
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Учениците ценят добронамереното отношение на екипа.

„Учениците ни са възхитени от отношението и професионализма на работещите във
ФЗНД.“
Партньори от Столична община:
 Важна специфика на мрежата от услуги е нейната междусекторност. Усилието да се
съпровождат децата и семействата в цялата палитра от потребности, които имат, води до
разгръщането на междусекторно сътрудничество с институции и организации от сферите
на образованието и здравеопазването.
 РДР като приоритет е разпознато и подкрепено от партньорите. Столична община цени
много този приоритет в развитието на услугите на организацията.
 Иновативност в социалните услуги: Според партньорите от Столична община
специалистите от тази организация първи са заговорили за приемната грижа, за бебетата
и РДР, за подкрепата на децата с увреждания.
Анализ:
 Фокусът върху позитивните взаимоотношения е важен компонент от услугите.
Добронамереността е важно качество, което носят специалистите от фондацията.
Екипите откликват по много подходящ начин на потребността на партньори и клиенти от
създаването и поддържането на коректни, добронамерени, автентични и открити
отношения на подкрепа и сътрудничество.
 Материалната среда и материалната подкрепа са оценени от партньорите като
отговарящи на потребностите на клиентите от най-уязвимите групи в обществото.
 Релевантно е участието на организацията и на нивото на политиките за децата и
семейството. Тук те са уважаван и ценен с опита си партньор на най-високо ниво на
управление в социалната сфера.
 Като особено адекватни са оценени от партньорите програмите за РДР (от родители,
академични кадри, управленци от Столична община) и за ранна превенция на
изоставянията (от здравни специалисти и специалисти от ДСП).
 Оценени са и усилията на екипите на организацията за развиване на междусекторно
сътрудничество, ръководени от принципа да се съпровожда детето в хода на неговото
развитие и спрямо нуждите и затрудненията, които изпитват то и неговото семейство.
 Организацията е разпозната от партньорите и като двигател на пионерски и
иновативни практики в областта на социалните услуги.
Управляващите организацията
Данни:
Релевантността на програмите е основен принцип на развитие на ФЗНД. Всички
участници в оценката, ангажирани с управлението на организацията и нейните програми,
споделят този принцип.
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„Винаги започваме от практиката. Това е източникът на знания за това колко сме
ефективни и кои потребности не са удовлетворени.“
„Важно е да знаем къде грешим и е важно да се учим от грешките си. Няма как да не
грешим.“
За да се стигне до партньорство с образователните институции по потребностите на деца
и семейства, първо специалистите от ФЗНД партнират по потребности на самото училище в
неговите образователни задачи, като организират обучения с учениците. Доверието се гради и
на нуждата на учителите от подкрепя за тях самите. Системата на образованието е силно
йерархична и основана на критика и задължаване, затова учителите лесно разпознават
подкрепата от ФЗНД.
„Попълваме пропуски в тяхната система. Напътстваме ги какво да правят в
конкретни случаи с децата и с класа.“
Специалистите от ФЗНД непрекъснато, през конкретните случаи, скрито обучават
учителите как да се отнасят към деца, които са осиновени, как да разбират смисъла на
поведението на децата, как да реагират, какво да кажат на другите деца. Много адекватна в това
отношение е програмата на ЦОП „Щастливо детство“ за обучение, консултиране и супервизия
на учители.
Услугите се основават на оценка на актуалните потребности на децата и семействата,
както и на мрежата от предлагани или липсващи услуги в местните общности. ФЗНД
утвърждава и лидерства по разкриването на потребностите на нови групи деца и семейства,
останали извън предлаганите услуги, въвеждането на нови услуги и обединяване на ресурси от
здравната, социалната и образователната системи. Важно лидерство оказва организацията по
подкрепата на ранното детско развитие и превенцията на изоставянето на новородени в
болничната система.
Организацията е чувствителна към подкрепата на недостъпни групи, изолирани
общности, за които няма достатъчно услуги или които са в по-малките райони и населени места
– както е в услугите в гр. Пловдив. Мобилните услуги се оказват изключително ценни в това
отношение и са важен принос на организацията за постигне на равнопоставеност при достъпа до
услуги на всички деца и семейства.
Предизвикателство пред релевантността ръководителите виждат в трудността винаги да
се получи автентична обратна връзка от семействата, без която те няма да могат да подберат
подходящите услуги.
„Повод за промяната са децата и семействата. Те трябва да ни кажат как да я
вържем лодката. Важното за нас е да съумеем да накараме хората да са открити и да
споделят положителните и отрицателните неща. Да изчезне притеснението в част от тях,
че ако не ни похвалят, ще изгубят и това, което им даваме.“
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„Важно и ценно за нас е да получим реалистична обратна връзка. Не искаме захаросани
отговори, да си самоповярваме, че сме велики. Самозаблудата ще е крах на нашата работа.“
Анализ:
 Подходът „отдолу нагоре“ дава гаранции, че развитието на програмите отговаря на
потребностите от услуги. Практиката е критерий за промяна в услугите, така че да
отговарят на реалните нужди от подкрепа.
 Откликване първо на потребностите на партньорите е принцип, който помага да се
създаде устойчива връзка на доверие, за да може да се заговори за комплексните
потребности на децата и техните родители и за нуждата от съвместно партниране по тях.
Тази стратегия изглежда печеливша от гледната точка на управляващите услугите в
организацията. Деликатният подход на обучение на специалистите от другите системи в
принципите и методите на подкрепата за деца и семейства в риск и с множество
потребности е специфична особеност на партньорството на ФЗНД, който позволява полесното им приобщаване.
 Обстойното и професионално оценяване на потребностите на клиентите, с които
работят и на местната мрежа от услуги, позволява на управлението да развива адекватни
на актуалните нужди услуги.
 Голяма роля за постигане на релевантност на предлаганите услуги имат задачите на
организацията по идентифициране на онези групи и деца, които остават „невидими“
и далеч от услугите. Мобилните услуги са добра крачка в тази посока.
 Недостатъчната критичност на част от клиентите при оценката им на услугите според
управлението може да е пречка пред реалистичното планиране на услугите.

ЕФЕКТИВНОСТ
НА УСЛУГИТЕ

Децата:
Данни:
Децата на интервюираните родители напредват в развитието си, преодоляват трудности и
проблеми, свързани с говорни, моторни, поведенчески затруднения. Поведенческите проблеми
намаляват.
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„Моето дете напълно се възстанови двигателно.“
„Моето дете започна да произнася букви, защото специалистът е упорит. Докато не се
произнесе един звук, не се отказва. И така детето напредва. Това е голяма разлика от
останалите места, в които го бях водила. Там е формално.“
„Заедно с говорните проблеми, агресивността на детето ми намаля, което много ми
помогна и на мен.“
„Насочиха ме как да разбирам моето дете, казаха ни какво трябва да правим с детето.
За нас като родители стана по-ясно как да говорим с него, как да го разбираме. На
предходното място те го класифицираха като проблемно дете.“
„Заекването му вече намалява,… става по-самостоятелен,… вече има приятелчета.“
„Най-важното е, че той започна да играе с други деца, успява да се фокусира.“
Анализ:
Ефективността от работата с децата е процес, заложен в оценката и терапевтичния
план. Всички родители говорят за оценка на развитието и създаване на план, който се следва по
начин, който винаги се фокусира върху преодоляване на конкретен проблем. Именно това
развива и доверие във ФЗНД.
Ефективността е свързана и с постоянния контакт, който се поддържа между
родителите и специалистите. Така спешно може да се реагира и на нововъзникващи проблеми.
Родителите
Данни:
По време на фокусна група с родители от гр. Пловдив стана възможно всеки родител да
говори за тежестта на увреждането на своето дете. Направи впечатление това, че у родителите
съществуваше разбиране за проблемите на тяхното дете, липсваше неудобството и
прикритостта, когато се говори за увреждането или проблема на детето, обичайни при тези
родители. Обратно, родителите говореха за общността си като за важна среда, в която се обменя
информация. Те споделят, че за първи път в живота си (!) в тази среда те се чувстват като хора,
които не изпитват вина или срам.
За ефективността родителите също говорят по информиран начин. Те разбират
ограниченията на програмите, предлагани във ФЗНД. Например, осъзнавайки тези граници, те
започват да стават по-критични към работата на общината и нейните задължения в
осигуряването на достъпна среда, финансови възможности за подкрепа на родители на деца с
увреждания.
Във фокус групата с родители на деца от програмата за ранна детска интервенция в гр.
София родителите акцентираха най-много върху индивидуалното отношение на специалиста
към тяхното дете и към тях, което ги кара да се чувстват сигурни и спокойни. В споделеното от
тях се усещаше пълно доверие в специалиста.
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„… там срещам едно голямо успокоение и разбиране.“
„…получихме подкрепа всички от семейството.“
Друг важен акцент, поставен от родителите в гр. София, бе планът за работа с детето и
задачите, които те имат да вършат с детето у дома.
„Имаме задачи, по които работим у дома.“
„Научихме се какво да правим вкъщи с него, за да напредва.“
„Психологът направи много гъвкав личен план за нас, като срещите не се провеждат
само в центъра, тя идва и у нас.“
Анализ:
Ефективността се дефинира от родителите като възможност да се обадиш винаги,
когато има нужда, с което се овладява напрежение, преодолява се чувството на изолация.
Изглежда поддържането от страна на специалистите на фокус върху преодоляване на
конкретни затруднения на децата, прави родителите по-чувствителни към наглед малки
подобрения във функционирането на детето и разбиране на свързаните с тези процеси емоции. В
този смисъл специалистите стават ролеви модели в отношенията, които те развиват с децата.
Ефективността на програмите е свързана и с повишения капацитет на родителите да
познават системите на социални, здравни и образователни услуги. Те лесно се ориентират в
спецификата на ангажиментите на социалния работник и на психолога, например. Разпознават
ролята на ФЗНД като на потенциален техен застъпник пред общината и другите услуги.
Ефективността на услугите за семейства на деца със затруднения в развитието е свързана
и в много голяма степен с инвестицията в родителите – в това те да знаят, те да разбират, те да
могат да подкрепят детето си, като това пролича особено през споделеното от родителите в гр.
София.
Отстъпването на експертната роля на родителя и доверието в него е специфичен
модел на работа в услугите за ранна детска интервенция, който тук е постигнат и допринася за
това те да са ефективни.
Добра е връзката на специалистите с родителите в програмата за ранно детско
развитие: родителите смятат, че хората са сърцето на програмата и лицето на организацията и
че те самите се чувстват уютно в програмата.
Служителите
Данни:
С времето организацията открива, че случаите, с които работи стават все по-комплексни
и изискват множество и разнообразни интервенции. Става необходимо да се работи все повече
със средата на детето, а не само с него – родителите, образователната му среда, здравните и
социални институции, където получава лечение, грижа и подкрепа. Тази находка води
управлението и специалистите от организацията към разгръщането на услугите и мрежата от
партньорства, за да отговори по системен начин на нуждите на деца и семейства.
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Предлагането на мобилни услуги и посещения вкъщи се прави гъвкаво, по преценка на
специалистите при оценката на случая.
Развити са услуги, свързани със съдебната система.
Специалисти от организацията
дават експертиза като вещи лица и смятат, че съдебната система уважава и се съобразява с
оценките им. Заели са достойно място в тази система, защото оценяват случаите в техния
контекст.
„В съдебните решения 2/3 е моят текст.“
Имат и един медиатор, който да въведе меки мерки в случаите, когато нещата за децата и
семействата могат да бъдат обратими. Връзката минава през системата за закрила и търсенето е
голямо.
Умело и деликатно се партнира с ОЗД персонала по подобряване на неговите
компетентности. Специалистите от организацията се отнасят към некомпетентността на
партньорите си от ОЗД понякога, като обясняват и изясняват обстоятелствата около случаите.
Това подобрява качеството на работа с тях и те или започват да дават по-общи заявки, или
оставят специалистите от услугите да решат какъв е най-добрият подход за работа.
Дискретността и колегиалността в отношенията помага за устойчивостта на партньорството и за
ефективността на подкрепата за деца и семейства.







Предизвикателствата според специалистите са:
Текучество и непрофесионализъм на кадрите в ОЗД. Това води до необходимост
непрекъснато да се запознават новите хора там с профила на услугите в организацията,
да се създават наново отношения на доверие, да се обучават през работата по отделните
случаи специалистите там. Това увеличава усилията на професионалистите от ФЗНД и
препятства ефективността на работата с клиентите. Специалистите съобщават, че
срещите с ОЗД често минават проформа, а някъде е пълна анархия. Клиентите идват
понякога като напъдени и обезверени. При случаи на насилие, услугите на ФЗНД
реагират веднага с кризисни интервенции, семейни конференции, а чак след месец и
половина ОЗД пита за направление. (гр. София)
Конкуренция между организациите, предлагащи услуги. Съществува конкуренция между
организациите на определена територия, които предлагат едни и същи услуги и ОЗД и
общината понякога имат свои „любимци“, на които да препращат повече случаи,
възлагат услуги, особено, когато са в една и съща сграда (гр. Пловдив). Няма критерии,
по които ОЗД да препраща случаи. Според специалистите някои родители питат „Защо
не ви коментират като рейтинг, а сте само локация, която ни дават?“. Това показва, че
родителите биха искали да имат право да избират, а също и да оценяват по рейтинг
добрите услуги в региона.
Пандемичната обстановка и ограниченията, които тя налага при работата с клиентите и
партньорите. Специалистите съобщават, че изграждането на доверителна връзка и
ефективна работа с клиентите в онлайн режим е много трудна, особено ако семейството е
в конфликт, а домашни посещения също не могат да се правят.
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Пандемията е намалила контактите и с партньорите и професионалните
разговори с ОЗД например.
Пандемията връща услугите на организацията в ромската общност на нивото
на
материалната подкрепа, а преди са били повече консултациите. Клиентите стават
по-различни – хранителната банка е добро нещо, но услугите така се дублират с
други
организации. Самите клиенти се научават да ходят от организация на организация
за
материална подкрепа и се губи балансът. (гр. София)
Негативни обществени нагласи към НПО сектора. Специалистите смятат, че нагласите на
обществото към гражданския сектор ги карат ежедневно да се борят с тях, защото
клиентите стават недоброволни. Те смятат, че това е преодолимо. Отдел „Комуникации“
на Фондацията работи в тази посока. Самите те с ежедневната си работа се стремят да
докажат, че не са враг на децата и родителите. Положително въздействие имат също
информационните срещи с родителите в детската градина и училището, страницата и
социалните мрежи на организацията.
Специалистите и организацията не могат да откажат случай. Не винаги се следва
методиката и на екипно да се разпределят и поемат случаите, няма обсъждане на
случаите, а прекият ръководител решава.
„Инцидент е да се обсъжда в екипа за поемането на случай.“



Специалистите смятат, че техният труд не е оценен достатъчно в обществото в сравнение
с други професии. Това демотивира професионалистите.

Анализ:
Служителите в услугите виждат източниците на ефективност главно в отношенията с
партньорите:
 Разгръщането на мрежата от партньорства, продиктувана от избрания от
организацията комплексен подход за подкрепа на цялостното развитие на детето, вместо
фокус върху отделни негови дефицити и затруднения;
 Постигнатото доверие и уважение от страна на партньорите (съдебна система,
академия, училище, болница, система за закрила на детето, община) към работата на
специалистите от организацията.
 Деликатното и умело партниране в подобряване компетентностите на партньорите
(ОЗД, училище) от страна на специалистите от услугите на ФЗНД.
Два са източниците на предизвикателства пред ефективността на услугите –
отношенията с партньорите и обществените нагласи към сектора.
Успешното реализиране на подкрепата често е възпрепятствано от текучество и
некомпетентност на част от партньорите, както и от конкуренция между организациите,
предлагащи едни и същи услуги в региона. Липсата на стандарти и ясни правила за отношенията
и изискванията към професионалните роли е системен проблем на цялата сфера на социални
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грижи в страната, но тя оказва силно влияние върху качеството на грижата на всички участници
в системата.
Пандемията особено е затруднила специалистите с нови предизвикателства пред
качеството на грижата за децата и семействата и в работата с партньорите. Разширили са се
дейностите и услугите, както и типа на клиентите, поради предлагането и на материална
подкрепа.
Обществените нагласи към НПО сектора и към статуса на специалистите в социалната
сфера също е предизвикателство пред мотивацията и съответно ефективността на работата на
професионалистите.
Средата
Данни:
Партньорите от катедра „Социални дейности“ на СУ „Св. Климент Охридски“:
Партньорството с ФЗНД е изключително ефективно и за двете страни, защото за
университета то позволява подготовката на компетентни млади специалисти и обезпечава
кариерното им развитие, а за услугите представлява „банка за кадри“.
Ефективна е комуникацията и те винаги са на разположение, водят стриктно
документацията за стажовете.
Ефективността на работата идва и от факта, че професионалистите там „стъпват на добра
теоретична и методическа подготовка и това води до високо ниво на професионализъм. Това
респектира.“ (Ръководител катедра)
Оценена е и непрекъснатата грижа за повишаване на компетентността на екипа чрез
регулярни обучения.
Управлението на услугите е базирано на ясно планиране и проследяване на реализацията
и успеха на дейностите. Затова системата работи.
Съществува компетентен подбор на екипа и добра политика за набиране на млади кадри.
Управленския екип има високи управленски качества.
Този партньор не е много наясно с иновациите, които се развиват в практиката на
организацията и е любопитен да научи повече за това, да почерпи опит от практиката на ФЗНД.
Предизвикателства:
Тези партньори виждат пред ФЗНД предизвикателства главно по отношение на
качеството на услугите в онлайн среда, особено когато става дума за деца. (Координатор на
студентския стаж)
Друго предизвикателство е неприемането на новата стратегия за закрила на децата,
протестите, негативните нагласи към НПО.
Преходният период с влизането на Закона за социалните услуги също може да е
предизвикателство – всички организации трябва да направят промени в дейностите си и е важно
това да не е толкова стресиращо за служители и клиенти. Но много неща организацията вече е
въвела и вероятно за нея ще бъде по-лек този преход. Решението за възлагане и на настоящата
външна оценка също демонстрира мислене в тази посока.
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Партньорите от здравните заведения:
 Те ценят най-много усилието и ентусиазма на екипите на ФЗНД да поддържат високо
качество на услугата и да търсят най-добрите решения в работата си.
 Винаги са на разположение - бърза реакция в рамките на работния ден при сигнал от
здравното заведение.
 Ясна, открита и достъпна комуникация.
 Коректни и отзивчиви отношения с партньорите.
 Отзивчивост към децата.
Предизвикателствата се виждат основно в дистанционната форма на супервизията, която
се предоставя на екипите на ФЗНД понастоящем, поради пандемичните ограничения.
Партньорите от ДСП:
 Отзивчивост и отговорност на екипите.
„Винаги се търси възможност за подкрепа на децата и семейството.“




Отлична комуникация и съгласуваност на действията с партньорите.
Точност и навременност в предоставянето на услугите.
Партньорите ценят личния контакт с някои от служителите.

Предизвикателствата, споменати от партньорите са свързани с отчетността пред
партньора, свързана с някои от оценките и резултати от работа по случаи.
„Липсва понякога задълбоченост в обследването на конкретен проблем, за който сме
помолили да бъде отработен от тях, както и точно становище от тяхната работа с
клиента.“
Партньорите от училището:
 Креативност и гъвкавост в работата.
„Най-успешният момент за нас в партньорството ни с ФЗНД е дадената ни
възможност да бъдем партньори. От 11 години всяко наше взаимодействие е успешно.“
Предизвикателството е видяно тук в усилията да се запознаят рано учениците с
професията Сътрудник социални дейности, да се информират по-широко младите хора за тази
професия и да се осигурят възможности за практикуването й.
Партньорите от Столична община:
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Открит диалог с партньорите: Партньорите от Столична община най-много ценят
открития диалог, в който се обсъждат грешките, откритите и коректни отношения,
диалогичността.
Предизвикателствата според този партньор са:
Нови политики и законодателство в социалната сфера. Партньорите от Столична община
смятат, че както за всички, така и за ФНЗД, новото социално законодателство ще изисква
промени и напасване в практиката, което ще е предизвикателство за екипа на
организацията също. Самата общинска администрация е притеснена за хода на този
процес.
„Много е важно в този период на адаптация да се мине заедно и да се подкрепяме.“





Пандемията. Според партньорите от Столична община социалната сфера е динамична и
пандемията постави големи предизвикателства пред адаптирането на услугите и
развиването на нови модели на подкрепа за новите потребности, свързани с нея. Те
изискват гъвкавост от управлението и специалистите на организацията. При първата
вълна е имало по-често сигнали за домашно насилие и малтретиране между деца.
Необходимо е по-голямо ангажиране на обществото с тези проблеми.
Политизирането на социалните политики и услуги и отрицателни нагласи към НПО
сектора. Политиците са създали изкуствено разделение между хората – между здрави и
болни, между хора с различни увреждания. Представителят на Столична община
допуска, че това се е отразило на работата и на услугите в тази организация. Медиите
повече раздухват тези конфликти, защото тяхната нагласа е към показност.

Анализ:
Партньорите виждат източника на високата ефективност на услугите главно в:
 Добра политика за подбор и подкрепа на млади специалисти.
 Добра подготовка на специалистите, които освен това непрекъснато развиват
компетентностите си.
 Управление на услугите, основано на ясно планиране и проследяване на качеството на
дейностите.
 Професионализъм на управленския екип.
 Отзивчивост и ангажираност с децата, с които работят.
 Поддържане на качеството на услугите.
 Креативност и гъвкавост.
Когато говорят за ефективността на самото партньорство с ФЗНД, партньорите
разпознават такива характеристики на своите колеги от организацията като коректност,
прецизност, висок професионализъм, ангажираност и подкрепа за стажантите, винаги на
разположение на партньорите си, бърза реакция при необходимост, открити отношения.
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Управляващите организацията
Данни
Постигането на ефективност е търсен елемент от работата на ФЗНД на всички нива.
Например, още в подбора на специалисти се търси онзи опит на кандидата, който би допринесъл
към основните приоритети на ФЗНД.
„…от целия опит, който имах в системата, бях избран поради опита ми от работа със
семейства ...“
Постигането на резултат е онзи елемент в работата на организацията, който вдъхновява.
ФЗНД се развива на базата на видимия резултат.
„…това е, което ни прави разпознаваеми в другите сектори… е резултатът.“
„…това е, което ме държи тук,….иначе не бих останала.“
Според ръководителите на услуги ефективността се постига посредством:
 Поддържането на непрекъсната връзка с мрежата от партньори и влизане в ролята на
активна страна в тази връзка.
„Не спираме да обменяме идеи с насочващия към услугите ни – община, лекар, детска
градина, и търсим обратна връзка от тях.“


Родителите са активно включени и ангажирани в процеса на работа с проблемите на
детето.

„Осъзнахме, че родителят не е придатък. През него се получава максимален ефект за
детето. Важно е родителите да не са зависими от услугите, а овластени, че в тях е
решението.“



Ръководителите ценят особено външната супервизия и вътрешната индивидуална и
групова супервизии.
Мониторинговата система за оценка на ефекта от работата. Ценното е, че е динамична и
може да се променя във времето.

„Организацията е дефинирала измерими цели, разбити до последния служител с
количествени и качествени индикатори.“


Добрият микроклимат в екипите.
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Демократичен модел на задаване на целите. Годишното планиране на целите, които не се
спускат просто отгоре надолу, а всички участват в мисленето по тях и се припознават в
тези цели. Допитването включва родители, приемни родители, служители и партньори.
Ефективно е било сътрудничеството между различните системи и изработения алгоритъм
за взаимодействие при подкрепата на деца с разнообразни нужди от 8 общини в
Пловдивска област.
Предизвикателствата ръководителите виждат в няколко аспекта:
Ниска готовност на външните специалисти за работа в екип за идентифициране на
потребностите на децата и за комплексна подкрепа. В много случаи липсва разбиране за
мултидисциплинарната среда на работа от лични лекари и учители.

„Малко хора разбират колко е важно междусекторното партньорство. Работи се на
парче.“


Съществуват нагласи в личните лекари, че социалните работници и психолозите са на
второ място след тях. Това предизвикателство се преодолява с много усилия чрез общи
срещи и търсене на общите интереси.
„Лекарите гледат на социалните работници като на втора ръка специалисти.“






Въпреки голямото доверие, което има ФЗНД в обществото, недоверието към НПО
сектора може да бъде предизвикателство и за нея.
С учителите връзката се случва по-лесно, по-отворени са за сътрудничество, но там
предизвикателството е, че не разбират нуждите на децата, които са например осиновени
или имат трудности в развитието, както и на родителите. Промяната там може да се
случи през обучения с тях. За да се запази бройката на децата в училището, се замитат
проблемите. Действат етикетиращо и дискриминационно спрямо определени деца.
Поради културата на санкциониране, училищният психолог се използва като наказателна
мярка – „Ще те пратя при психолога.“ За да се запази имиджа на училището, често се
прибягва до вътрешно разследване, затваря се проблемът в училището и не се търси
помощ от специалистите на ФЗНД. Все още условията са такива, че „училището е за
здравите деца.“
Пандемията и преминаването към дигитален режим на някои от услугите. Това
провокира известен стрес в професионалистите. Работи се по видеа и материали, които
да се изпращат за обученията в училищата с учениците.

Анализ:
До този момент се поддържа възможността за експанзия – разширяване на обхвата на
работа на ФЗНД и постигнатото качество на услугите, благодарение на постоянството на
екипите да държат във фокуса на работата си конкретните резултати. Изглежда, че е създадена
традиция в управлението на организацията за поддържане на този баланс в условия на вакуум на
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подобни услуги в общността, който дава възможност за непрекъснато увеличаване на обхвата на
работа.
Едно възможно затруднение за постигане на ефективност на услугите възниква от
готовността на специалистите да бъдат винаги на разположение за клиенти и партньори.
Този принцип се очертава като характеристика в работата на услугите. Това крие известни
рискове – неяснота на границите и профила на организацията, ако поема всякакъв тип случаи по
всяко време; изхабяване на специалистите; размиване на границите между професионалните
компетенции и работните профили на специалистите. Няма ясни критерии ОЗД кога към кого да
насочва какви точно случаи. Например, случаи на домашно насилие се изпращат към услугите
на ФЗНД, защото организация, която работи с такива случаи на същата територия е отказала
прием. (специалисти от услугите)

ЕФИКАСНОСТ
НА УСЛУГИТЕ:

Децата и родителите
Данни:
Родителите, говорейки за децата си, преживяват ефикасността през „възможността да се
вземат мерки навреме“, „възможно най-рано“, „когато не е станало прекалено късно“.
Ефикасността на работата, макар и неназована пряко, се постига и чрез инвестициите в
отношенията на доверие с клиентите. Тези инвестиции водят до следните резултати: 1/
клиентите – деца и родители, сътрудничат на специалистите; 2/ създаденото доверие помага на
родителите да опознават системата на услугите, на техните ограничения и потенциал, да
изграждат умения за това да ги използват максимално ефективно.
Свързан с отношението на доверие, но и отделен фактор за постигане на ефикасност, е
овластяващият ефект на услугите. Основен инструмент е недискриминативното отношение към
родителите.
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„Единствено тук съм се чувствала като нормален човек, без да се срамувам от това, че
детето е с увреждане.“
Интервюираните родители се чувстват овластени. Те не говорят, че зависят от услугите,
не са изискващи, дават си сметка за това, че Фондацията има определен профил, отвъд който те
трябва да търсят друга подкрепа. Наясно са, че отговорността за цялостното развитие на детето
е в семейството. Създали са свои неформални мрежи за подкрепа. Тези мрежи не само
освобождават от ресурса на ФЗНД, но и правят възможно самите родители да бъдат
(потенциално) активни в това да търсят допълнителна подкрепа от други услуги.
„Ясно ми е, че няма как тук да ми дадат всичко, от което се нуждая. Добре е, че имаме
неформална мрежа за подкрепа между родители. Ние се информираме, помагаме си, даваме
предложения на Фондацията за това какво може да се подобри, даваме си сметка, че някои
неща трябва да ги искаме другаде.“
Несъмнено, ефикасността се постига и с кризисните интервенции/навременна помощ,
които ФЗНД използва.
„Винаги, когато имам нужда, мога да се обадя на социалния си работник,… това е
много важно. Не се трупат негативи, веднага се решават проблемите, иначе затъвам
задълго…“
Тези интервенции не се споменават от специалисти с този термин, но родители споделят,
че възможността „да се обадиш на социалния работник“ тогава, когато се налага и той бързо да
реагира, е превенция на задълбочаване на проблеми, които биха изисквали по-големи
инвестиции.
Фактори, които намаляват ефикасността на услугите на ФЗНД са недостатъчната
информация, която се получава от софийски ОЗД за услугите на Фондацията, и текучеството на
специалисти. За тези фактори говорят кандидат-осиновители, които нямат информация за
програмите и обученията и приемни родители, които се притесняват от честите смени на
специалисти и произтичащото от това усещане, че няма на кого да разчитат.
Анализ:




Ефикасността на работата на ФЗНД се постига чрез избора на Фондацията да
инвестира в ранното детство и в семейството – най-ефикасните инвестиции, според
редица изследвания. Изборът на тези два фокуса на ФЗНД правят услугите ефикасни – за
родителите, за децата и за работещите във Фондацията. Това се потвърждава от
родителите.
Партньорските отношения на доверие, които специалистите развиват с децата и
родителите са свързани с ефикасността по следния начин:
- родителите започват осъзнато и ефективно да използват услугите;
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чувстват се партньори, а не зависими от услугите и специалистите;
осъзнават емоциите, които ги ограничават в това да изискват качество от услугите;
изграждат самочувствие на хора, които са способни да се грижат за децата си, да
партнират на специалистите – фактори, които правят възможно овластяването.
Партньорските отношения, в контекста на които родителите поемат своята част от
отговорността за детското развитие, освобождават допълнителен времеви ресурс на
специалистите, който те инвестират в по-голям брой от определения им капацитет
случаи. Това е предпоставка за постигане на по-голяма ефикасност на услугите чрез
тяхното заплащане от клиенти.
-



Служителите
Данни:
Темата за ефикасността служителите свързват с ангажимента на ръководството. Въпреки
това, те назовават някои фактори на ефикасността. Първо, те са наясно с ограничения ресурс, с
който социалните услуги в България разполагат. Затова оценяват инвестициите, които ФЗНД
прави чрез обучения в развитието на специалистите от услугите.
„Обученията са успешни, гъвкави и съобразени с индивидуалните им интереси. В плана
за всяка година са заложени различни обучения и всеки, който пожелае, заявява това пред
ръководителя си и той го включва. Самите специалисти също могат да поръчат теми. Дори
ако само един човек се интересува от някаква специализация, се търсят възможности за
включването му и организацията плаща част от обучението му.“
Второ, те осъзнато говорят за начини, по които да инвестират ресурсите на
организацията. Например, разбират, че общата територия, на която се намират двата ЦОП и
Дневния център в гр. София позволява гъвкаво посрещане на потребностите на клиентите, както
чрез споделеното пространство, така и чрез екипната работа.
Трето, те оценяват доверието и неформалните отношения, които са изградени преди тях
или от тях и че тези отношения са ценен ресурс, който да използват, „за да си свършат работата
с ОЗД“ например.
Като небалансирана е оценена инвестицията в документацията, в контекста на това, че се
увеличават случаите на деца с комплексни и специфични потребности. Тя изисква много
ресурси и широки компетентности от специалистите, а това пречи на профилирането им.
Анализ:
Без да говорят за ефикасност на услугите, служителите на ФЗНД имат
чувствителността за ценността на услугите си, за ограничените ресурси, с които се разполага
в услугите. Тази осъзнатост е основата за критично отношение към ресурсите, които инвестират
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и които се инвестират в тях, реалистично отношение към задачите и тяхно разпределение в
екипите.
Средата
Данни:
И Община София, и Община Пловдив разбират подхода на ФЗНД за диверсификация на
ресурсите. Това се оценява и адмирира. Община Пловдив оценява високо способността на
ФЗНД не само да намира донори, но и
„….да се отчитат всички набрани от тях средства изключително прецизно, на
подходящ, разбираем език, прозрачно, навременно чрез публикуване на развитието на случаи в
сайта на ФЗНД. Те умеят да се хвалят, това е изключително важно“.
За Столична община ФЗНД постига ефикасност чрез интегриране на корпоративната
култура в организацията - приносът на „Дженерали“. Те оценяват развитите от организацията
множество възможности за финансиране на услугите, не разчитат „само на делегирания
бюджет“.
Партньорите от катедра „Социални дейности“ на Софийски университет говорят за:
„… ефикасно оползотворяване на ресурсите на двете организации – супервизията и
стажът на студентите, който е източник за подбор на млади кадри, които специалистите
вече са обучили и които по-лесно се адаптират след това към работата и екипа. В момента 4
от възпитаниците на тази програма работят в услугите на организацията. Така цикълът се
затваря между академия и практика.“ (Координатор на студентския стаж)
ФЗНД е една от малкото организации, които са технически обезпечени и по време на
пандемията „реагират с работа в онлайн среда, с клиентите и със студентите“.
За ДСП, ефикасността се постига чрез инвестициите в истински специалисти с
колегиално отношение и в професионално управление. За инвестициите в специалистите чрез
обучения говори и представителя на Община Пловдив. За тази община ефикасността е свързана
с резултата от тези обучения:
„Те са със самочувствие, говорят изключително професионално, информирани са за
всичко ново в полето. С удоволствие клиентите отиват при тях. И това не са само хора с
дългогодишен опит, но също и млади специалисти, които правят обучения – това е
невероятно, млад човек, а толкова подготвен! Те инвестират щедро във всички специалисти.
Те канят специалисти от ОЗД и други услуги в града и общината на техни обучения, на техни
празненства се канят приемни родители и хора извън техните услуги!“.
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Анализ:
Партньорите на ФЗНД уважават усилията на организацията да фондонабира от
различни източници. Изглежда зависимостта от делегираните бюджети е вече разпознат
феномен и общините изключително насърчават подхода, развит от ФЗНД.
Ефикасността се свързва също с обученията на специалистите, чиято професионална
подготовка изпъква на фона на останалите специалисти в социалната сфера. Представителят на
община Пловдив говори по въодушевяващ начин за развитията на организацията.
Все още не са лесни отношенията в екип с държавните и общински структури.
Ефикасността би се повишила, според супервизор, ако се инвестира допълнително в работа по
случай с тези структури.
Управляващите организацията
Данни:
Ефикасността се представя на това ниво по няколко начина:
Първо, чрез съзнателния избор на ФЗНД да работи в областта на ранното детство (като
ново направление) и със семейството (като постоянен приоритет). Организацията използва
развитата през годините експертиза за работа по превенция и с мултидисциплинарни екипи по
темата, за да я фокусира върху ранното детство. Изборът на ранното детство предопределя и
ефикасността на работата на ФЗНД, поради наличието на редица доказателства за това, че
инвестициите в този период са най-ефикасни. От друга страна, ефикасността е свързана със
знанието за липсата на услуги в това поле.
Второ, чрез диверсификацията на средствата, което е водещ принцип на обезпечаване на
работата и развитието на ФЗНД. Има съгласувани процедури: част от средствата се получават от
донори, част от делегирани от държавата средства, част от проекти за развитие на иновативни
модели. Този подход е обявен публично и се следва.
Трето, чрез целенасочено интегриране на корпоративната култура в социалните услуги
на ФЗНД. Този подход е резултат от отношенията на ФЗНД с корпоративни дарители, но намира
най-бързо развитие в контекста на системните развития на отношенията с „Дженерали“. Това е
така, поради новия тип отношения, които ръководството на ФЗНД разпознава в бизнескултурата. Например, партньорството, отчетено в отношенията с клиентите (отбелязано по-горе)
е, вероятно, допълнително повлияно от бизнес-отношенията в корпоративния свят.
Четвърто, ефикасността е свързана с инвестициите на ръководството в хората в
организацията. То мисли за тях като за лидери, които са:
„… агенти на промяната: хора с нова професионална идентичност - иноватори, които
търсят промени, включително и в другите организации, хора, които търсят развитие, които
адаптират новостите в работата си, и са резултат-ориентирани.“
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Тази задача е в ръцете на ментори, които имат за цел да помогнат на новоназначените „да
спрат да носят товара от предишната си работа и да приемат организационната култура,
знанията и уменията, които се очакват в услугите тук“.
Анализ:
Ефикасността е постоянен фактор, който ФЗНД има предвид в развитието си.
Говоренето за ресурсите не е тема табу. Обратно, разговорът за ресурси – експлицитно или не,
е интегриран във всички дейности на ФЗНД: 1/ определяне на мисията на организацията,
поддържане и развитие на новите услуги, 2/ система за измерване на резултатите, за себеоценка
и оценка в екипите, 3/ включване в обучения, тържества на партньори, 4/ инвестиции в хората клиенти и специалисти, 5/ интегриране на нови експерти.

УСТОЙЧИВОСТ
НА УСЛУГИТЕ:

Децата
Данни:
Данните от проведените интервюта и фокусни групи показват устойчивост на
постиженията при децата, които имат трудности в развитието. Устойчивостта на напредъка се
отбелязва от родителите, като те отбелязват, че тези устойчиви развития пряко са зависели от
устойчивостта на усилията на специалистите в техния напредък.
Родителите говорят и за устойчив интерес на децата към посещаване на услугите. Те
отиват с интерес, любопитство, желание. Привързват се към служителите в услугите.
Родителите
Данни:
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Родителите говорят за устойчивостта по няколко начина. Първо, устойчивостта се
свързва с отношенията на доверие със специалистите. Неформалната връзка с тях е гаранция за
устойчивост.
„Винаги мога да се обадя на моя социален работник….“
Второ, устойчивостта се свързва с продължителността на услугите. За родители на деца
с по-тежки увреждания липсваше тревога за това, че услугите могат да приключат. Обратно, те
говорят за връзката на децата с техните специалисти като дългосрочна във времето.
В традициите за дългосрочността на отношенията с родителите е и поддържане на
непрекъсната връзката с приемните родители, които канят на празниците си, предлагат им
периодична методична подкрепа и обучения.
Трето, родителите знаят, че организацията има контакти с други услуги. За родителите на
деца с увреждания е от особено значение връзката със здравната система.
Анализ:
Отношенията на доверие между родители, деца и специалисти, създават усещане за
устойчивост на подкрепата. От друга страна, самите родители, които са създали неформални
връзки помежду си са автори на устойчивата подкрепа. Работата на ФЗНД по организиране
на събития в гр. Пловдив например, е позната на родителите. Те очакват тържества и събития,
които ценят. Инвестициите в публични събития допринасят до усещането за устойчивост у
родителите. Това са места, в които те се преживяват като ценни, част от общността, хора, в
които се инвестира. Те оценяват тези усилия, както и качеството на събитията.
Служителите
Данни:
Служителите говорят по няколко начина по темата „устойчивост“:
Първо, те свързват устойчивостта с мотивацията да продължат да работят в
организацията. Тя идва по линия на тяхното професионално развитие и по линия на
отношенията в екипите. Свободата „да нагаждат работата си спрямо нуждите на клиента и те да
са водещи при определянето на интервенциите“ е от особено значение за устойчивостта на
мотивацията. Друг фактор е грижата за всеки специалист чрез интервизия, супервизия и
специализирани обучения. Новите служители преминават през въвеждащи програми, които
„осигуряват достатъчно време да навлезеш, да се потопиш в атмосферата“. Отбелязват
менторството, което дава модел на професионално поведение и на организационна култура и
индивидуализирана програма за развитие на всеки служител.
„Няма въпрос, който да ми е неясен и да не ми е отговорено. Отношенията са открити
между специалистите и новите членове на екипите и няма неудобство да се задават въпроси.“
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Отношенията в екипите са част от културата на ФЗНД, която се изгражда чрез грижата
към хората. Социални придобивки (карта за транспорт, лаптоп, смартфон, бонуси), специални
ритуали за сплотяване на екипа, създаване на неформални групи по интереси, специални
условия за работа по време на карантината – тези елементи от културата създават приятелска
атмосфера и дух на подкрепа. Специалистите ценят срещите си с „непреки ръководители“ , по
време на които изказват мнения и притеснения. Служителите се чувстват като цяло чути.
Подобряването на материалната среда и условия за работа има значение, защото то носи и
допълнителна сигурност.
Второ, специалистите се идентифицират с мисията на организацията, те познават
приоритетите и целите на организацията, нейната дългогодишна история в градовете София и
Пловдив, добрите практики, които са се доказали като работещи.
Трето, те говорят за устойчивостта на самата организацията. Те приемат ФЗНД като
разпозната голяма организация, която има ясни мисия, цели, задачи и начини за финансиране и
споделят: „Тук имаме финансова сигурност.“. В същото време, те знаят, че организацията
преживяват период на реорганизация, промяна и разширяване на обхвата на дейностите си така,
че все повече деца, дори без трудности в развитието и увреждания, да бъдат включени. Те знаят
също, че приоритет на ФЗНД е устойчивостта, която се постига чрез развиване на техните
компетентностите и развитие на партньорствата.
Служителите говорят в детайли за постиженията в това „поле“, съзнавайки, че тези
партньорства дават вход към нови клиенти, което осигурява устойчивост. Новите партньорства
с болници, родилни отделения, курсове за родителски умения са канали към постигане на
устойчивост.
Нова територия е образователната система, от която вече има заявки и насочвания на
родители на деца с трудности. В Пловдив е успешна програмата за работа с гимназиалните
курсове ученици чрез ателиета за емоционална интелигентност и позитивно отношение.
Направени са много обучения с класове, които водят до нови заявки.
Анализ:
Инвестициите в хората чрез обучения, информираност, посветеност в мисията на
организацията и специалното им въвеждане в културата на екипност и неформални
отношения, водят до преживяване за работене в устойчива среда. Това преживяване се засилва
от работа с партньори, включително нови, които, оценявайки услугите на ФЗНД привличат нови
клиенти.
Средата
Партньорите от Столична община и Община Пловдив
Представители и на двете общини говорят за ФЗНД като дългогодишен партньор. И за
двете общини сътрудничеството е ползотворно и вдъхновяващо
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Услугите на ФЗНД са добре познати на общинските администрации и те разчитат на тях,
когато развиват политиките и услугите си в региона. Организацията е разпозната като иноватор
в областта на превенцията и на социалните услуги като цяло, и като гарант за предлагане на
качествена подкрепа за деца и родители.
„Изградили сме добър, устойчив, работещ модел на сътрудничество.“ (представител
на Столична община)
Заедно са работили по профилирането на специалистите в услугите ЦОП, ЦСРИ, ДЦ;
сега насочват за програмите за РДР на организацията случаи. Цени се работата на организацията
с болниците по превенция и демотивация за изоставяне на бебетата. Според Столична община
устойчивост на организацията дават също и: професионализмът, на който организацията залага;
отговорното поведение на специалистите; последователността в политиките, които развиват и
целите, които си поставят; публично-частното партньорство; социално ориентираният кмет на
район Възраждане и възможността да благоустроят сградата; завършеният комплекс от услуги,
който предлагат. Участие на ФЗНД в местните и национални политики става и през Столична
община, която е включила представител на организацията в свой стратегически орган за
развитие на социалните политики.
За Община Пловдив ФЗНД е устойчив партньор, с който предстои сключване на нов
договор за сътрудничество и развитие на амбициозни проекти.
Партньорите от катедра „Социални дейности“ на Софийски университет
Партньорите от университета говорят за отговорността, отдадеността и готовността, с
която си партнират с ФЗНД в областта на връзка между образованието и практиката на
специалистите. Ценят участието на специалист от ФЗНД в академичната Комисия по
управление на качеството на обучението на студентите от катедрата. Те ценят също и услугите,
в които се предлага: 1/ подходяща практика на студенти в разнообразни услуги с фокус върху
Работа с деца и семейства, 2/ добре развита екипна работа: „Особено за млад човек това е
първото работно място и студентите са много мотивирани и респектирани от начина на работа
там.“ (Ръководител катедра), 3/ подготовка в областта на ранното детско развитие, 4/ участие на
студентите в допълнителни обучения и конференции.
На базата на създадената устойчива връзка, те предлагат по-тясно сътрудничество в
изследователски и други общи дейности.
ФЗНД трайно и компетентно участва в изготвянето на политиките и законодателството в
социалната сфера чрез участие на организацията в работна група по подзаконовите актове на
Закона за социалните услуги.
Устойчивост дава и политиката на непрекъснато
усъвършенстване на услуги и професионалисти. Това се изразява в разширяването на
дейностите, поддържане на високо качество на услугите, осъзната политика, стъпване на
науката, партниране с различни институции.
„Име са си изградили и самите клиенти са доволни.“ (Ръководител катедра)
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Анализ:
Интервюираните партньори говорят за ФЗНД като за партньор, на който може да се
разчита, дългогодишен партньор с история на иноватор. И общините, и представителите на СУ
планират нови инициативи и проекти на основата на създадената устойчивост.
Иновативността на ФЗНД е един от факторите, който мотивира партньорите за развитие на
нови планове. Друг фактор е професионалното поведение на членовете на организацията,
което мотивира младите специалисти от университета да участват в работата на организацията –
това осигуряват допълнителен ресурс на ФЗНД. Обменът на знания и опит между
университета и практиката развива дългосрочно и двете структури.
Управляващите организацията
За управлението на ФЗНД устойчивостта е отделна амбициозна дейност. Усилието за
постигане на устойчивост е интегрирано в различни направления. От тях най-важните са
партньорствата – стари и нови, финансирането и прозрачността, разширяване на обхвата на
услугите.
1. Поддържане на стари партньорства и разширяване на обхвата от нови партньори
ФЗНД поддържа и разширява обхвата на партньорства със здравната система - болници и
родилни отделения. Това е успешно развитие, доказало се на основата на качествените услуги
там и развитото доверие. Има „пробив в общините София и Пловдив със структурирани и
договорени отношения.“ От там получават държавно делегирани дейности, създават общ
мониторинг на услугите, нови помещения за разгръщане на услугите са предоставени.
Поддържат се и се разширяват партньорствата в професионални и експертни групи:
Междусекторните групи на национално и областно ниво за промени на методики, нормативни
актове, развитие на Закона за социалните услуги, областните стратегии; Участия в мрежи от
организации за обмен на опит, срещи, конференции; Застъпничеството по конкретни случаи
също се оценява от ръководителите на услугите като важен лост за промени на национално
ниво.
Създадени са нови партньорства с образователните институции: Подписването на
споразумение с отделни детски градини и училища е голям пробив за организацията и легален
път към услугите.
„Бяхме упорити като „китайска капка“, за да се случи това“.
Две са действията на екипите, които стимулират сътрудничеството : а/ посещение на
място в другите институции: „Няма задръжка при нас. Не се страхуваме да ни затворят вратата,
влизаме през друга врата.“ и б/ добрите резултати в хода на сътрудничеството: „Виждат, че
един, два, три пъти семейството се връща по различен начин в техните системи.“

32

„Ние сме различни. Другите системи са пасивни, чакат някой да ги уважи.“
2. Финансирането и прозрачността
Разнообразните източници на средства за поддържане на услугите е основен фактор.
Държавно делегираната дейност носи малък процент от общите средства. Организацията
разчита на дарители, на проектно финансиране, на идващата материална подкрепа за
нуждаещите се – от 2020г. е разкрита програма за спешна семейна подкрепа с хранителни
пакети. Наличието на екип „Корпоративна социална отговорност“ в организацията обезпечава
този процес на постигане на устойчивост. Подкрепата на бизнеса и прилагането на бизнес
мислене в отношенията с тях и в организацията е важно. Държи се много строга отчетност пред
спонсорите къде точно отива всяка инвестиция и какъв е резултата й върху развитието на децата
и семействата
3. Разширяване на обхвата на услугите
Разширяването е в много посоки – на капацитета на услугите да обслужват двойно поголям брой клиенти (ЦОП в гр. Пловдив с предложение към АСП за капацитет от 70 на 130
човека), на обхвата на групите деца и семейства, потребители на услугите на ФЗНД (програмите
за ранно детско развитие с разнообразни услуги за подкрепа), а също и на териториалния обхват
на тези групи (в гр. Пловдив развитията например са ориентирани също и към други населени
места в областта). Разширяването се прави на базата на реална оценка на изпълнените цели и на
работата на служителите. Същевременно се синхронизират вътрешните стандарти на
организацията с държавното законодателство, методики за работа, което развива общ език, на
който се прави оценката на резултатите.
Анализ:
Ръководството на организацията има споделено преживяване за важен преходен етап,
през който минава фондацията. Усещането е за растеж и развитие вътре в организацията,
въпреки стагнацията и тежката институционална среда в партньорствата. Предизвикателства,
които ръководителите виждат при това екстензивно развитие са а/ да се запази качеството на
услугите на ниво; б/ да не прегорят специалистите; в/ някои родители не осъзнават проблемите
си. Разширяването на услугите и обслужваните групи клиенти и територии поставя
предизвикателства пред финансовите ресурси за постигането им, компетентностите на
специалистите и набирането на нови такива.
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ИЗВОДИ

Изводите от оценката по отношение на релевантността
Релевантността беше оценена според това доколко услугите са информирани от
стратегическите цели на ФЗНД, потребностите на потребителите и техните права. Заключението
на оценката е следното:
Всички участници в оценката са информирани за стратегическите цели на ФЗНД и ги
разпознават в практиката й. Разпознати са и основните й принципи, които позволяват
развиването и поддържането на адекватни на реалните потребности на децата и тяхното
обкръжение услуги:
- непрекъсната задълбочена оценка на нуждите на децата и на средата им,
- проучване на съществуващите мрежи от услуги и търсене на липсващите между тях,
- активно разширяване на достъпа до услуги за деца от най-уязвими и невидими групи,
- предоставяне на ранни грижи, превенция на рискове и интегриран подход за подкрепа
чрез междусекторно сътрудничество,
- грижа за потребностите на партньорите.
Организацията, според участниците, е важен фактор в сферата на политиките и
практиките за деца и семейства в страната, доколкото партньорите я разпознават като лидер в
идентифицирането на потребности и въвеждането на нови практики за подкрепа. Специалистите
непрекъснато предизвикват традиционната разпокъсаност на предоставената грижа за децата,
като създават разнообразни сътрудничества с институции от здравната и образователната сфера.
Усилията на ФЗНД да предлага адекватни на потребностите на широк кръг от деца и
родители услуги са разпознати и оценени високо от всички участници в оценката. На фона на
редица липсващи, неустойчиви или некачествени услуги за деца в риск и с множество
потребности и за техните семейства, предоставените от центровете програми изпъкват
значително. Това, което родители, деца и партньори ценят най-много са отношенията, които
специалистите изграждат с тях. За родителите те са недискриминиращи и чувствителни към
преживяванията им. Особено място заемат тук акцентът върху силните страни на клиентите,
както и възможността за ранна подкрепа за деца със специфични проблеми. За партньорите тези
отношения са на ангажираност, прецизност, компетентност, добронамереност. За специалистите
гъвкавостта на услугите им позволява автономно и творческо действие.
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На второ място деца, родители и партньори оценяват материалната среда, в която се
реализират отношенията, като отговаряща на техните потребности, предразполагаща и
достъпна. От програмите най-много се ценят тези за РДР, превенция на ранното изоставяне,
посещенията в дома. Мобилните услуги са важен принос на организацията за постигне на
равнопоставеност при достъпа до услуги на всички деца и семейства, които се нуждаят от тях.
Изводите от оценката по отношение на ефективността
Ефективността на услугите беше анализирана през въпроса за степента на съответствие
между стратегическите цели на организацията, дефинираните цели на отделните услуги,
приложените интервенции и постигнатите резултати.
Заключението на оценката е следното:
Съществуват няколко основни фактора за постигане на висока ефективност на услугите
във ФЗНД: пълна въвлеченост на родителите; зачитащо и равнопоставено отношение на
специалистите; гъвкава организация на услугите, отчитаща потребностите на децата и
семействата; успокоението на родителите; основани на доверие, уважение и подкрепа, връзки с
партньорите; грижа за подготовката на специалистите; компетентно и ориентирано към
качеството управление; добри взаимоотношения между колегите в екипите.







Пълната въвлеченост на родителите се изразява чрез:
Включване на родителите в цялостния процес на оценка и план за развитие на детето,
като те имат своя активна роля в него.
Поддържане на постоянен контакт с родителите.
Информиране и образоване на родителите по проблемите на детето, разбиране на
неговото поведение и преживявания, познаване на системите на здравеопазване,
социална грижа и образование, познаване на ролите и компетентностите на отделните
специалисти в услугите.
Изграждане на родителска общност за взаимна подкрепа.

Сред характеристиките в отношението от страна на специалистите, което води до
ефективност на подкрепата участниците определят:
 Отсъствието на формализъм и силната ангажираност на специалистите със случая и
затрудненията на детето и семейството.
 Липса на етикетиране и възприемане на детето единствено през неговия проблем.
 Загрижено и уважително отношение към самите родители.
 Зачитане на родителския опит и компетентност.
 Предоставяне на услуги за подкрепа на семите родители.
 Достъпност на специалистите при нужда от връзка с тях.
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Гъвкавата организация на услугите води до ефективност, защото родителите ценят
възможността специалистите да адаптират плановете си за работа с детето според техните
възможности – посещения вкъщи, например.
Успокоението е много важно преживяване, което родителите споделят, че получават от
подкрепата в услугите. Когато го получават, те могат да съдействат по-ефективно в подкрепата
за детето. То идва от структурирането на грижата в оценка и план; от включването на
родителите в този план; от разбирането, което получават; от грижата за тях самите; от
достъпността на специалистите да бъдат търсени по всяко време.
Основаните на доверие, уважение и подкрепа отношения с партньорите са важен фактор
за постигане на висока ефективност в работата на специалистите, доколкото стратегията на
организацията да създаде интегриран подход за подкрепа на развитието на детето и неговата
непосредствена среда изискват интензивно, устойчиво и добре координирано сътрудничество с
други системи. Поради липсата у нас на традиции в мисленето и практиките на тези системи да
работят заедно и да развиват общ език за детското благополучие и подкрепа, ФЗНД прокарва
труден път и се сблъсква с редица предизвикателства. Като цяло обаче от оценката става ясно,
че организацията и нейните специалисти разполагат с голям капацитет и реализират редица
успешни дейности, които дават много добри резултати. За всяко от предизвикателствата, които
специалистите споменаха, те имаха примери за успешни начини за преодоляването им. Главно
условие за успешното партньорство е голямата и непрестанна активност на специалистите от
ФЗНД да поддържат жива връзката с партньорите.
Грижата за подготовката на специалистите е непрекъсната и започва още от стажантите и
тяхната подготовка, компетентния подбор на специалистите и предоставянето на непрекъснати
възможности за тяхното развитите. Различните типове супервизия се считат за особено важна
част от тази подготовка. Развиващите се професионалисти са мотивирани да действат ефективно
и компетентно.
Управлението действа компетентно и е фокусирано върху непрекъсната оценка на
качеството и ефективността на услугите. Цени се мониторинговата система за оценка на
качеството, която е много подробно и ясно дефинирана. Добрите взаимоотношения между
колегите в екипите на организацията са важна част от постигането на ефективност и те са обект
на специално внимание от страна на управлението. Демократизирането на процеса на вземане
на решения в организацията и включването на всички специалисти в планирането и развитието
й също има принос към ефективността.
Изводите от оценката по отношение на ефикасността
Ефикасността на услугите беше анализирана през въпроса за това доколко начинът, по
който са вложени и са управлявани ресурсите в услугите, води до очакваните резултати и как
използването им може да се подобри. Специално внимание е отделено на това как инвестициите
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в развитието на Фондацията, направени от „Дженерали“, са повлияли върху развитието на
всички услуги.
Заключението на оценката е следното:
Ефикасността на работата на ФЗНД се постига чрез избора на Фондацията да инвестира в
ранното детство и в семейството – най-ефикасните инвестиции, според редица изследвания.
Ефикасността на работата на ФЗНД се постига и чрез следните фактори. Първо,
отношенията на доверие с клиентите ги превръща в сътрудници на специалистите, а с това
отнемат част от отговорността в процеса на помагане. Второ, чрез преодоляване на стигмата и
овластяването, което произтича от това. Трето, чрез навременната и гъвкава помощ, която
адресира проблема в началото му и с това икономисва ресурс. Целта на ФЗНД – да фокусира
върху платени услуги, е ново развитие в тази посока.
Темата за ефикасността е тема, по която всички участници в оценка говореха, като тема,
по която ФЗНД има знания и умения. Предвид факта, че това е тема, по която традиционно се
мълчи, означава, че ФЗНД проправя път към мислене за отчетност и прозрачност на
инвестициите, вложени в социалната сфера като цяло.
Фактор в това развитие безусловно е не само инвестицията от „Дженерали“. Преди нея
ФЗНД развива успешни контакти с корпоративния сектор. Въпреки това, едва със
сътрудничеството си с „Дженерали“, ФЗНД стартира и развива такива отношения, които
системно повлияват културата на организацията така, че ефикасността да стане нейна тема,
интегрирана като част от непрекъснатото развитие. Това е така, според участниците, тъй като
„Дженерали“ участва по различен начин в развитието на ФЗНД: чрез експертиза, включване в
професионална мрежа, свързана с РДР, възможност за непрекъснато обучение и в международна
общност, която приема човешкото развитие като първостепенен приоритет и грижа. Проектът
„Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“, по който бенефициент е ФЗНД
с подкрепата на Fondazione Generali The Human Safety Net, Дженерали Застраховане АД се
реализира от края на 2019г. и ще продължи до края на 2021г.. В рамките на проекта се постига
устойчивост на услугите за ранно детско развитие и ранна детска интервенция, както и на
развиването на модел на активна работа с родители под формата на специализирани обучения,
както и инвестиране в обучаване на екипа. Като важен резултат от включването в тази общност
е не само преживяването за подкрепа, но и включването в културата на ФЗНД на нагласа за
постоянно развитие, приемане на несъвършенства и провали като част от това развитие,
приемане на кризите и предизвикателства като стимули за него. Този ентусиазъм, с който
участниците в оценката говореха за това сътрудничество е ентусиазъм, който в голяма степен се
свързва и с партньорството с „Дженерали“.
В заключение, средствата, получавани от „Дженерали“ са само материалното изражение
на процес, много по-голям от възможността да се развиват отделни услуги, или клиенти. В
дългосрочен план, това конкретно сътрудничество амбицира ръководството на ФЗНД да
предприеме нови стъпки към разширяване на партньорствата с корпоративния сектор в духа на
тази нова култура, развита с „Дженерали“. С това ФЗНД е пионер в инициативата да включва
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бизнеса в мисленето за професионалната помощ. Това е важна нагласа, която променя характера
на социалната сфера изобщо.
Изводите от оценката по отношение на устойчивостта
Устойчивостта беше анализирана по отношение на услугите, материалните и финансови
ресурси, подготвеността на екипите, сътрудничеството с институции, местна власт и общности,
участие в инициативи за промяна на политическо ниво.
Заключението на оценката е следното:
Устойчивите резултати на услугите в детското развитие са най-важни. Родителите
виждат тези резултати, участват в тяхното постигане и това дава гаранция, че детето получава
адекватни грижи в семейството си, от една страна, а от друга, че родителите могат да разчитат
на дългосрочност на отношенията със специалистите. Това преживяване за устойчивост е
свързано с устойчивата позицията на ФЗНД в общините и в отношенията с някои от
образователните и здравните услуги. Устойчивите инвестиции в партньорства и разширяването
на мрежата от такива е непрекъснато усилие, което допълнително засилва позициите на ФЗНД.
Устойчивостта, постигната с усилена работа в интервенции и отношения с партньори, се
институционализира в договорни отношения и това е много важно. Интегрирането на
човешките отношения в институционалните рамки и процедури дава онази стабилност на
партньорствата, която продължава във времето.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ
Тук са изброени предизвикателства, които влияят цялостно на работата на ФЗНД.
Промяната на културата на услугите изисква (свръх) инвестиране на човешки и финансов
ресурс от страна на екипа за преодоляване на бариерите в контекста.
1. Липсата на култура на мултидисциплинарно сътрудничество и общо разбиране за
качествената грижа за деца и семейства в страната изискват от специалистите на ФЗНД
да инвестират изключително много и постоянни усилия в отстояване на ценностите, и
тяхното приемане от други специалисти и граждани.
Текучество и непрофесионализъм на кадрите в ОЗД изискват от ФЗНД усилия в
непрекъснати обучения и информиране на нови хора, формиране на нови отношения.
Непрофесионализмът в ОЗД създава нагласи у клиентите към системата като цяло. Насочените
от ОЗД са „напъдени и обезверени“. Докато ФЗНД прилага кризисни интервенции, ОЗД се бави
с направления повече от месец, а някои ОЗД насочват с „абсурдни“ заявки.
Бавните процедури на други организации са в конфликт с гъвкавостта на услугите на
ФЗНД. Сроковете и процедурите са бавни и ригидни. Според приемните родители един месец за
оценка за вписване в регистъра за осиновяване на едно бебе е много време и някои от тях са с
усещането, че екипът на ЦОП понякога просто следва процедурите без да прояви нужната
гъвкавост и да изготви необходимата оценка документално в по-кратки срокове.
Промените в законодателството изискват непрекъсната инвестиция на ресурси в работата
на това ниво, за адаптиране на услугите в съответствие с нови изисквания. Партньорите от
Столична община смятат, че новото социално законодателство ще изисква промени и напасване
в практиката, което ще е предизвикателство за екипа на организацията. Самата Община се
надява на подкрепа от ФЗНД в този процес.
2. Общият контекст на политизиране на социалните политики изисква допълнителни и
постоянни усилия от страна на екипа на ФЗНД. Политиците създават разделения между
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здрави и болни, между хора с различни увреждания, което медиите преувеличават.
Негативните нагласи в обществото е тема, с която Отдел „Комуникации“ на ФЗНД
работи, доказвайки полезността на услугите чрез публикации, публични събития.
Препоръки на екипа за оценка:
С оглед на споменатите от специалистите предизвикателства пред партньорствата би било
добре да се споделят между тях в цялата организация успешните стратегии за преодоляването
на всяко едно от тях, така че този опит да се оползотвори от всички в организацията.
Ситуацията на пандемия е предизвикателство, тъй като променя потребности на
децата и семействата, които предизвикват стрес у професионалистите поради
повишаване на изискванията към тях.
ФЗНД се оказва в ситуация да адаптира модели на работа и създава нови, поради следните
фактори: по-чести сигналите за домашно насилие и малтретиране между деца, липса на
домашни посещения, затруднени отношения с клиенти и партньори. Пандемията приоритизира
материалната помощ в ромската общност пред консултациите. В търсене на такава помощ
клиентите се преориентират към организации, които я предлагат. В същото време работата в
онлайн режим за някои от програмите пък е отворила нови възможности за работа и гъвкавост,
която е добре приета от клиентите:
„Беше удобно, защото го правят вечер, иначе как да дойдеш? А сега и онлайн също беше
много удобно - седиш си в къщи и пак минаваш курса и сме благодарни, защото ако трябваше
да чакаме пандемията, за да минем обучението… Е, и това да е присъствено също си е важно,
но ако пътуваш от друг град….“ (преминал обучение кандидат-осиновител)

Промяна на културата на услугите – голямата задача на ФЗНД, я поставя в ситуация на
конкуренция, изолация, неразбиране.
Парадоксално, но успешната работа в мрежи се съчетава с риск от изолираност от
отношения с други организации в социалната сфера, които поддържат култура на отношения,
които ФЗНД променя.
Разширяването на обхвата, добрите партньорства, иновативността и широкия профил на
услугите на ФЗНД я поставят в ситуация на висока конкурентост с останалите организации.
Съществува риск от затваряне на организацията към други организации в социалната сфера и
професионалната общност, а с това, парадоксално да се затворят каналите за постиженията и
иновациите, които тя е развила.
ФЗНД работи в среда на липса на ясни критерии за насочване на случаи от ОЗД, които
традиционно препращат случаи на „организации-любимци“.
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Препоръки на екипа за оценка:
- Подготовка на ОЗД по тази задача, използвайки интерактивни методи, които
позволяват интегриране на знанията по-добре. Създаване на повече възможности за
съвместни обучения и екипно обсъждане на случаи.
- Използвайки интереса на родители към това да знаят „рейтингите“ на организациите,
ФЗНД биха могли да предложат такава система, базирана на оценката на родителите,
които така или иначе правят. Възможно е вече да се създаде такава система, която да
включва образование на специалисти, обучения и постижения, както и обратна връзка
по случаи.
Текучеството на специалисти и липсата на кадри е предизвикателство пред стила на
ФЗНД „да е винаги на разположение на клиенти и партньори“ и пред задачата за
разширяването на обхвата на услугите
Поддържане на качество при наемането на нов персонал поставя задачи пред всички в
организацията, тъй като подготовката е амбициозна и е свързана с идентифициране с мисия на
организация, усвояване на умения за работа в екип при мултидисциплинарно сътрудничество,
приемане на определени нагласи. При недостиг на кадри в сферата, съществува риск от
приемането на неподходящи кандидати. Ръководителите смятат, че интензивното развитие на
ФЗНД, както и работата с родители, които не са критични към проблемите на децата си, може
да понижи качеството на услугите поради прегаряне на специалистите.
Текучество на специалистите в услугите на ФЗНД прекъсва връзката с клиентите им.
Участниците говорят с притеснение за чести смени на специалисти и произтичащото от това
усещане, че няма на кого да разчитат.
„Много ми се иска Фондацията да положи специални усилия в откриване и задържане
на социални работници и знам, че социалната работа е трудна и зле платена, но съм сигурна,
че може да се намери начин хората да бъдат задържани да работят тук. Защото честата
смяна на социалните работници е много стресираща за приемните семейства. Именно за
това, че той е допуснат в емоционалния свят, заради отношенията, понякога се случват
чести смени и това е криза за семействата. Новият човек още не знае историята, докато
навлезе и така, това е моята препоръка – намирайте и задържайте социалните работници.“
(приемен родител)
Проблемът с текучеството бе поставен от фокус групата с приемни семейства. Изглежда
темата със смяната на водещия на случая за тях е особено важна и болезнена, защото те са
имали чести смени в техния няколкогодишен опит (около 6-7 години). Това е чувствителна
тема, защото те често преживяват раздели и загуби - разделят се с деца и това безспорно е
трудно, въпреки че те са осъзнати и подкрепени в тези периоди. Загубата на подкрепящ е друг
вид загуба - на този, който най-добре разбира какво е преживяването и е бил до човека в
неговите съкровени моменти. То е като загуба на опорна точка и за тях това е било много
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травмиращо. Този вид загуба остава непреработена и съответно намира изява в различни
пространства за споделяне. Приемните семейства са специфична група клиенти на услугите, от
една страна заради дългосрочния им професионален ангажимент и свързаните с това
специфични нужди като например постоянство на водещия на случай, а от друга те израстват с
организацията и са част от нея. Те са група клиенти, в които е дългосрочно инвестирано, като
изглежда най-силна е била именно инвестицията на човешки отношения, което не е
изненадващо.
Стилът „да си на разположение“ привлича клиенти и създава устойчиви партньорства,
но той крие рискове. Той противоречи на отстояването на определен профил на организацията:
РДР, фокус върху семейството. Неясните граници поставят специалистите в ситуации, в които
поемат всякакъв тип случаи по всяко време. Това ги изхабява, поставя на изпитание
придобитите им компетентности, работните им профили. Допълнено с трудностите на ОЗД да
насочват към определени услуги, това може да стане системна трудност. Например, случаи на
домашно насилие се изпращат към услугите на ФЗНД, защото организация, специализирала се
по темата и разположена на същата територия, отказва прием. Приоритетът на организацията –
работата с деца на възраст от 0-3-7 години, се променя, поради това, че ОЗД изпращат повече
случаи на юноши с проблемно поведение и висок риск. Специалистите и организацията не могат
да откажат подобни случаи.
Често се налага да се пренебрегва методиката на екипно съвещание да се разпределят и
поемат случаите, няма обсъждане на случаите, а прекият ръководител решава. „Инцидент е да се
обсъжда в екипа за поемането на случай.“
Свързана с горното е работата с все по-специфични и комплексни случаи. Тя изисква
много ресурси и широки компетентности от специалистите, но пречи на профилирането им. В
същото време, има нужда от специализация за работа с определени случаи. Общо усещане в
тази ситуация е, че специалистите смятат, че техният труд не е оценен достатъчно в обществото
в сравнение с други професии, което демотивира професионалистите.
Препоръки на екипа за оценка:
Недостигът на кадри изисква специална грижа за специалистите. Участниците в оценката
предлагат промени, които се отнасят до преживяванията им, както и до професионалното им
развитие.
 Специалистите желаят преразглеждане на техните заплати, които не са коригирани дори
след увеличението на заплатите в сектора. В тази връзка, важно е да се направи
преоценка на натовареността им, за да се оцени доколко капацитетът на специалистите и
ресурсите са достатъчни, за това да си „винаги на разположение“ .
 Потребността им от повече на брой супервизии и събития за сплотяване на екипите и
учене един от друг е необходимо да се съчетае с изучаването на темата „бърнаут“. Тази
тема има връзка с тяхната демотивация, основна причина за която са трудните
отношения с партньорите. По отношение на работата с ОЗД е необходимо да се правят
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общи срещи по конкретни теми или случаи, включително на ниво управление, защото и
директорите там се сменят. Важно е те да се канят на събития на ФЗНД.
Необходимо е да се отговори на въпроса дали работата по „подкрепа на детското
развитие“ и „превенция“ предполагат специализация и съответно профилиране на
услугите. Това би преодоляло преживяването на някои специалисти да са “пенкилер“.
Във връзка с горното, управлението трябва да оцени колко експанзивно развитие могат
да понесат професионалистите, като определи границите на профила на организацията –
тесен или широк. Според супервизор на екипите, необходимо е да има „продължаващо
обучение“, провеждане на специализирани консултации за деца в риск и с проблеми в
израстването.
Някои участници предлагат да се разшири фокусът на всички услугите за всички деца,
както е стартирала програмата за ранно детско развитие. За това ще е необходимо
обучение и специализация на колегите за работа с различни проблеми. Пренасянето на
този модел в другите услуги може да се случи чрез: а/ менторство, шефство и супервизия
на специалистите от ранно детско развитие към останалите колеги; б/ да се случи
координирано и контролирано внедряването; в/ да се промени въпросникът, защото
групата е по-различна. „Стигнахме период, в който досегашните визия и мисия ни
отесняха. От най-уязвимите групи към всички деца. Количествено и качествено има
готовност за посрещане на нуждите на деца от 0 до 7 години. Направили сме първите
стъпки на нашето отваряне към новото.“
По отношение на развитие на кадрите, важно е запазване на съществуващите
направления в сътрудничеството със СУ „Св. Климент Охридски“ и разширяването му
към работа с магистри и докторанти, провеждане на изследвания от преподаватели и
студенти от факултета.
По отношение на комуникацията между нивата, управлението на ФЗНД е необходимо да
получава обратна връзка от служителите за това доколко ясни са посланията му, за да
прецени нуждата от допълнителни техни обсъждания.
Изборът на ръководител на услугата в гр. Пловдив е много важен и той би могъл да се
обсъди с Община Пловдив, които искрено са заинтересовани да партнират с
професионалист, който отговаря на определени характеристики.

Овластяване на клиентите
Управлението на ФЗНД се тревожи за това, че не винаги клиентите дават автентични оценки
на работата на екипа и не са склонни да споделят критични неща.
Препоръки на екипа за оценка:
Впечатлението и на оценителите е, че клиентите - участници в оценката, дават
изключително позитивна обратна връзка. Препоръката е да се изучи по-задълбочено именно
тази позитивна обратна връзка, вместо тя да се приема непременно като признак на зависимост.
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Едно обяснение за такава обратна връзка е именно промяната на културата на услугите, която
ФЗНД започва и която, очевидно, се оценява от клиентите като много различна от това, което те
получават като качество и отношения в други услуги.
Разбира се, зависимостта, като възможно обяснение е основателна. Затова една
възможност е обсъждането с тях на смисъла и важността на тяхната критична оценка за
качеството на услугите за техните деца и за развитието на по-добри и подходящи програми за
подкрепа.
Друга възможност е включването на представители на клиентите или техните общности
за себеподкрепа в срещи за решаване на важни стъпки в развиването на услугите. Този вид
овластяване на клиентите, в това число и на децата и младежите, чрез включването им в съоценителска и съ-авторска позиция може да доведе до тяхното по-автентично участие в
оценката на подкрепата за тях.
Важно е да се продължи непрекъснатото проучване на потребностите, включвайки и
проучване сред клиентите за това какво могат да получават онлайн като информация и
консултиране. От началото на 2021г. да започне включването на обратна връзка и от децата,
потребители на услуги. „Това е важна идея – да ги питаме достатъчно често.“
Зависимостта на клиентите трябва да се преодолява с насочването към Фондацията от
ОЗД. От споделеното във фокус-групата с кандидат-осиновители стана ясно, че те попадат
случайно на тези обучения:
„Може би, ако още социалните ни подготвяха какъв е този курс, ако знаехме какво е,
какво да очакваме, ние малко формално подходихме. Ако знаем какъв е този курс, ние може да
сме с повече въпроси и повече идеи.“
„Тези курсове е добре да може да си избираме, а не отивайте там от пет до шест и
гледайте какво ще се случи. Трябва да ни дадат името на организацията, обучителя с неговия
бекграунд и после ние да си решим.“
ФЗНД, като част от НПО сектора, трябва да обърне внимание и да работи с медиите
върху информирането им за услугите, социалните политики и процеси. В по-добра позиция са
от общината да направят това. „Винаги работим с ентусиазъм, всеотдайни сме, но майките са
демотивирани от партийни манипулации.“ (Столична община)
По отношение на идентифицираната нужда на кандидат-осиновителите ФЗНД да бъде
проактивна в представянето си, в представянето на програмата си, нейното съдържание,
обучителите и формата, в която се предоставя можем да кажем, че тази целева група е добре да
бъде обхваната още на етапа преди издаване на направление от ОЗД, защото е група, която
търси информация и има нужда от много подкрепа още от самото начало.
Развитие на организацията
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Развитието на организацията е нейна постоянна характеристика, разпозната от
работещите в нея, но и от партньори.
Развитието на организацията е изказано категорично от ръководители. То е свързано с
амбициозни планове за:
- пълно реализиране на идеята за интегрирани социално-здравни услуги, която да се
„заяви ясно пред партньорите“;
- синхронизиране на компонентите на програмите, вместо изключване на някои,
- развитие на нови практики;
- разпространяване на експертността към болниците, отделите, други организации;
- преодоляване на закостенялостта и капсулирането и всички в организацията да станат
ресурс от експерти за нея;
- след пандемията да се организира по-мащабно мероприятие с представители на
различните лекарски профили – педиатри, зъболекари, инфекционисти, с цел
представяне на възможностите и практиките на организацията, а семействата да
разкажат за услугите и истории на деца в риск. Това трябва да стане с емоционални
послания.
- представяне на различни колеги, работещи във ФЗНД , на партньорите, за да могат те
да комуникират не само със специалиста, когото познават;
- зачитане на авторството и професионализма от държавното и общинско нива – „Да ни
има имената в продуктите на МТСП, в законите и др.“;
Партньорите като цяло ценят креативност, гъвкавост, комуникативност, отговорност и
точност, широка професионална компетентност. Партньори от ДСП очакват от ФЗНД:
- по-честа обратна връзка и коментар по случаите;
- повече мобилност от страна на услугите;
- увеличаване на възрастта и услугите да са за деца до 18 години;
- проучване на необходимостта от конкретни услуги.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗВОДИ
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключението на изследователите е, че ФЗНД се развива в интерес на клиенти,
специалисти и партньори, като нейно основно постижение е, че успява да преодолее културата
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на имитация, която трудно се преодолява в социалния сектор. Под „култура на имитация“ тук
разбираме навикът да се приоритизират интересите на институцията пред интересите на
клиента. В тази култура холистичният подход е привидност, зад която стои инерцията да се
работи в рамките на един сектор, в изолация, с неподготвен и стигматизиращ клиента персонал.
Обратно, ФЗНД инвестира усилия и ресурси в преодоляване на тази инерция и установяване на
базирани на доказателства практики, които използват силните страни на клиента, с цел - негово
овластяване.
Услугите за деца в ранна възраст и за ранна интервенция на уврежданията се налагат
като лице на Фондацията. Работата със семейства и деца през фокуса на превенция на
изоставянето, деинституционализация, алтернативни услуги, в т.ч. и приемна грижа и др.п., през
годините развива експертизата на организацията като цяло, но тя все пак остава фокусирана
върху ранното детство като един от най-важните периоди в човешкия живот. Създаването на
Комплекс за ранно детско развитие в гр. София е резултат от дългогодишните усилия на
организацията. Именно през този си фокус на работа Фондацията е все по-разпознаваема от
партньори и държавни институции
Данните, върху които се прави това заключение са свързани със способността на ФЗНД
да поддържа доверие с клиенти и партньори чрез ясен профил, партньорство с клиента, и
холистичен подход, както и чрез иновативност и предприемаческа култура.
По-конкретно това се изразява в следното:
 Ясен профил: Всички интервюирани споделят една мисия, визия и цели, с ясен
приоритет – РДР. Този профил се поддържа с цената на откази от донори, които
инвестират в други направления. Този профил ентусиазира, тъй като е инвестиция в поле,
в което липсват национална политика, функциониращи системи в медицинската и
образователната системи. В същото време партньорите от тези сектори разпознават
ФЗНД като експерти, търсят ги.
 Партньорство с клиента: Партньорството с клиента се развива през зачитане на
интереса, потребностите и силните страни на децата и на семействата. Услугите са
мултидисциплинарни, предоставяни и в дома на детето. Балансирани са с делегирането
на отговорност на родителя.
„Насочиха ме как да разбирам моето дете, казаха ни какво трябва да правим с детето.
За нас като родители стана по-ясно как да говорим с него, как да го разбираме. На
предходното място те го класифицираха като проблемно дете. Научихме се какво да правим
вкъщи с него, за да напредва.“
… с достъпа им до специалисти.
„Връзката ни е лесна, защото можем винаги да се обадим, по всяко време и да ни се обясни по
разбираем начин“
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-

Холистичният подход се превръща в реална практика за работещите във ФЗНД. Детето
и семейството разполагат с цялата палитра от подкрепа, която те получават на едно
място.

„Аз мисля, че това се случва, този комплексен подход. Мен не ме интересува кой
специалист от коя услуга е, тези съкращения ЦОП и т.н., те не ме интересуват, това са
вътрешни неща. За мен е важно да се работи комплексно и това се случва“.
или
„Тук идваш и всичко ти се обяснява, всичко е на едно място и това е голямо
предимство. Няма нужда да ходиш на различни места, по различни институции, да чакаш от
различни места. Тук всичко е организирано от кандидатстването, веднага започва обучение,
до вписването. Обучението е много хубаво – ние в началото тръгваме с едни идеи, с наши
разбирания какво е приемна грижа, но тук в обучението стана ясно, че не винаги е така както
си го мислим и това беше много полезно“ (приемен родител)
Холистичният подход се реализира чрез партньорствата в другите два сектора, с общини
и университети. Обръща се тенденцията ФЗНД да „отива“ при другите сектори. Обратно,
здравният сектор търси нейните специалисти, болници и родилни отделения сключват нови
споразумения, увеличава се броят на консултации и курсове с родители. След 2 години усилия
вече има сътрудничество с образователни институции, откъдето има заявки и насочвания на
родители към услугите, както и курсове за големи ученици.
-

Иновативност

Иноваторският „профил“ на ФЗНД е разпознат от партньорите. И двете общини, в които
ФЗНД работи, споделят, че ФЗНД първи са развили идеите за приемна грижа за бебетата и РДР,
за подкрепата на децата с увреждания, за превенцията.
В настоящия момент, обаче, иновативността е структурирана като подход, основан на
доказателства. Организацията събира данни за потребности, които не са посрещнати и развива
нови програми, които да пилотира, да оцени и предложи на общините, които в рамките на
установеното устойчиво партньорство приемат новия подход/програма, за да финансират
устойчиво прилагане.
Финансирането на иновативни програми се прави през проекти, за които Фондацията
подготвя проектни предложения. Този подход на развитие на нови програми, информирани от
данни за непосрещнати потребности на хората, води и до разширяване на обхвата на
дейностите, което изисква темата с устойчивостта да бъде непрекъснато обсъждана и
адресирана, тъй като иновативността подлага на изпитание устойчивостта: подбор на нови
специалисти, намиране на нови ресурси - човешки и финансови. Непрекъснатото разширяване
на обхвата на програмите на ФЗНД, поставя въпроса за преразглеждане на целите и
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специалистите от организацията смятат, че настоящият момент е стратегически за такова
преразглеждане.
В резултат на тази иновативност, организацията участва успешно в местните и
национални политики, като например чрез включването от страна на Столична община на
представител на организацията в свой стратегически орган за развитие на социалните политики.
-

Предприемаческа култура

ФЗНД интегрира ценностите на социалната работа с тези на корпоративния сектор.
Всички участници в оценката на управленско ниво и повечето от специалистите са наясно и
подкрепят важността ФЗНД да финансира дейностите си през различни източници, от които
най-важно развитие за организацията е инвестицията от корпоративния сектор и особено на
„Дженерали“.
Какви са аргументите им:
-

Инвестициите от корпоративния сектор влияят на организацията за това тя да възприеме
предприемаческо мислене в нейното управление – търсене на ресурси, мислене през
програми, насочени към ефективност.

-

Предприемаческото мислене потенциално разширява групата клиенти, като включва в
тях и хора, които могат да се заявяват доброволно и да заплащат услугите, които
получават. Тези „доброволни“ клиенти имат потенциал да променят възгледа за
социалната сфера. Така и нагласите към социалната работа биха се променили: от такива,
които по-скоро контролират маргинализирани групи - към професия, която подпомага
интегрирането, развитието на клиента чрез партньорски отношения с него.

-

Инвестициите на корпоративния сектор са символни. Те преодоляват мисленето за
социалния сектор като изключително финансиран от държавата. Ангажиментът на
бизнеса и гражданите, който стои зад тези инвестиции в голяма степен, символизира
солидарността през отношенията между различни групи хора в обществото, в по-голяма
степен, отколкото като политика.

-

Инвестициите от корпоративния сектор имат интегриращ ефект върху специалистите.
Знае се, че работещите в социалния сектор са също толкова маргинализирани, колкото и
техните клиенти.

Основна препоръка, свързана с корпоративния дух на ФЗНД е той да проникне в
цялостното мислене на екипите. Например, идентифициране на идеи на специалисти, конкурси
за техни проектни идеи и инициативи, привличане от тяхна страна на клиенти, които да
заплащат услугите си е развитие, което ще стимулира допълнително тяхната мотивация и
интерес да продължат да инвестират в себе си, в клиентите си и във ФЗНД.
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Това усилие на ФЗНД изисква ресурси и подкрепа, които „Дженерали“ предлагат.
Инвестицията им създава необходимата сигурност на хората от ФЗНД, без която те не биха
могли така интензивно и сплотено да променят културата на услугите в България.
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Анекс:
ВЪПРОСИ КЪМ ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В ОЦЕНКАТА:


От Катедра „Социални дейности “ на СУ към управлението и специалистите на ФЗНД:

Как ще се реши въпросът със свободния избор на специалистите да се ваксинират или не
и тяхната връзка на живо с клиентите – ще има ли ограничения за неваксинираните
специалисти и съответно клиенти? Какви изисквания ще произтекат и за студентите от
ваксинирането, ще има ли ограничения за неваксинираните по време на стажа им? Какви са
нагласите на управлението и служителите към този процес?


От Ръководители на услуги към биологични родители:
Доколко са доволни от услугите? Какъв е ефектът върху децата на нашите интегрирани
социални услуги? Какво биха желали да получат още от нас? Какво не сме покрили като
техни очаквания? От какви други специалисти се нуждаят? Чувстват ли се като наши
партньори? Включени ли са в целия процес на работа? Какво в начина на подкрепа им
допада и е ценно за тях?


От Ръководители на услуги към приемни родители:
Какво очакват още от нас като организация? Наши приемни семейства, независимо от
подкрепата и съпричастността, отиват при други доставчици – Къде се къса нишката, в какво
е по-добра конкуренцията?


От Ръководители на услуги към партньорите:
Какво още можем да разгърнем за по-успешно пратньорство? Какво ги кара да ни се
доверят? Какво в нашата кауза им харесва?


От Ръководители на услуги към служителите:
Чувстват ли се включени? Наясно ли са накъде върви организацията, знаят ли целите й?
Как информацията да е достатъчна за тях? Как виждат ролята на Настоятелството и на
Консултативния съвет? Какви са предизвикателствата, които имат в работата на терен?
Какви са техните очаквания за бъдещото им професионално развитие? Какво би ги
мотивирало повече за работа?


От Ръководители на услуги към конкуренцията:
Какво е мнението на конкуренцията за нас, как виждат нашите услуги?



От супервизор на екипите:
Кой е фокусът на тяхната работа – дете, семейство, роднини? Как програмират планове
за действие и доколко работят за екипно развитие?


От представители на ДСП:
Как работите с ДСП, добре ли се работи с нас? Как провеждате срещите си с клиентите?
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От Столична община към организацията:
Как организацията вижда ролята на общината като партньор в годините и в момента?
Какви предизвикателства смятат, че можем да посрещнем заедно?


От специалистите към клиентите:
С какво още можем да ги подкрепим в настоящата пандемична обстановка?
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