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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
С КОПИЕ ДО:
Г-Н ИВАН КРЪСТЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относно: изследователски данни за предизвикателствата в деинституционализацията на
грижата за деца.

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЬОКОВ,
Благодаря за предоставената възможност да обсъдим съществуващите проблеми в
полето на деинституционализацията на грижата за деца в България на среща между
представители на Коалиция „Детство 2025“ и Министерство на труда и социалната
политика, проведена на 29 март 2022 г.
На срещата, в качеството си на изследователска организация, която над 10 години
изучава българския опит в деинституционализация, Ноу-хау център за алтернативни
грижи за деца, Нов Български Университет представи аргументи в защита на тезата, че
успешното финализиране на тази важна реформа изисква точно назоваване на
предизвикателствата и конкретна рамка за тяхното преодоляване.
Позицията на Министерството представи заместник-министър Кръстев, който предложи
визията на институцията за това, че проблемите, които остават след приключването на
деинституционализацията, трябва да бъдат адресирани през политиката за въвеждане на
Европейската гаранция за детето в България.
Нашето мнение е, че за деинституционализацията трябва да продължим да мислим като
за отделен процес, който изисква специално планиране. Затова, в продължение на
проведения разговор, приложено изпращам на Вашето внимание резюме на резултатите
от последно от трите ни изследвания на реформата, проведено в периода 2020-2021 г.
Изследването беше официално подкрепено от Агенция за социално подпомагане. В него
участват над 270 души – специалисти, представители на институции, деца и семейства.

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца е изследователска и консултантска организация, част от
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Резюмето представя изводите от изследването и препоръки към националната политика,
изведени от тях. В препоръките акцентираме върху необходимостта от цялостна
концепция за завършването на процеса, чийто времеви хоризонт е 2025 г., която да
включва и оценка на ефекта от него, за провеждането на каквато заместник-министър
Кръстев заяви своята подкрепа. За нас най-добрата възможност за изработване на такава
концепция предоставя актуализирането на Плана за действие за изпълнение на
Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република
България“. В резюмето представяме аргументите си в подкрепа на тази теза.
Бих искала да заявя готовността на Ноу-хау център, НБУ да участва със своите
изследователски данни в изработването на концепцията за преодоляване на
предизвикателствата пред деинституционализацията, що се отнася до закриването на все
още функциониращите институции, раздялата на децата и семействата и гарантирането
на качеството на алтернативната грижа за деца, които идентифицираме като ключови
теми в това поле. Ноу-хау център е на разположение да консултира и планирането и
осъществяването на цялостна оценка на деинституционализацията в България. Във
връзка с това, бих искала да Ви информирам, че като част от изследването ни,
създадохме набор от индикатори за деинституционализация които да съответстват на
българската политика и реалност на процеса, които послужат за отправна точка за такава
оценка. По темата работим и с международна експертна група, чиято цел е създаване на
система за оценка на системите за детска грижа.
От свое име и от името на изследователския екип на Ноу-хау център, се обръщам към
Вас с покана за допълнителен разговор, на който да обсъдим предстоящите действия и
възможностите да работим заедно с Министерство на труда и социалната политика за
деинституционализацията на децата в България.
Приложение: съгласно текста.
С уважение,
Д-р Галина Маркова,
Ръководител на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ
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