ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

Коалиция „Детство 2025” e неформална коалиция от 16 граждански организации и
мрежи, както и индивидуални членове, активно работещи с деца и семейства в страната.
Членове сме на различни европейски мрежи, ангажирани с политиките за децата и
семействата в ЕС и инвестираме собствен финансов, човешки и професионален ресурс в
подкрепа на реформата в България. Като коалиция се обединихме в подкрепа на една от найсериозните реформи в политиката за децата, които Правителство на България стартира през
2010 г., приемайки Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България” и План за нейното изпълнение.
Нашите организации сме ангажирани от години с подкрепата на уязвимите групи в
нашето общество – деца в риск и техните семейства, възрастни хора, хора с увреждания,
хора с психични разстройства, хора, преживели кризисни ситуации, жертви на насилие и др..
Активно работим по процеса на деиституционализация, който не приключва със закриването
на специализираните институции.
Ние участвахме в разработването на Актуализирания план за действие 2016-2020,
приет от Министерски съвет, в изпълнение на Националната стратегия „Визия за
Деинституцинализция на децата в Република България. Подкрепяме процеса по
деинституционализация и реформа в грижите чрез участието си в редица работни групи и
съвети - Постоянната експертна работна група, Националния съвет за закрила на децата и
други.
С настоящото писмо бихме искали да представим пред Вас и Вашия екип
стартегическите цели и дейности на Коалиция Детство 2025 и да проследим къде можем да
си партнираме активно в полза на уязвимите деца и семейства.
Бихме искали и да акцентираме и върху някои конкретни дейности, по които ние като
Коалиция работим и ще се радваме съвместно да ги доведем до успешен край.
 Както е известно към момента в България функционират четири дома от стар
тип за отглеждане на деца – т.нар. ДМСГД, които следва да бъдат закрити до
края на тази година. За съжаление драстично се забави изграждането на така
необходимите за част от тези деца ЦНСТ с постоянна медицинска грижа.
 Друга област на която бихме искали да се обърне внимание на предстояща
среща с Вас е състоянието на социалната услуга „Приемна грижа“, която
доказано е една от най-подходящите форми за осигуряване на алтернативна
грижа за деца, в случаите, в които не могат да бъдат отглеждани в биологичното
и разширеното семейство.
 По отношение на ЦНСТ – От изключителна важност е поддържането на високи
стандарти на предоставяне на тази услуга и обезпеченост с
висококвалифицирани и мотивирани кадри, които да осигуряват грижата за
настанените деца.

 Необходимост от Актуализиране на Плана за действие в изпълнение на
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България“ за оставащия период 2022-2025, както е и заложено в
Мониторинговивя доклад за 2020 година.
Вярваме, че под Ваше ръководство ще продължи комуникацията и стратегическото
партньорство в полза на децата в риск, за да се гарантират най-добрите възможности за
тяхното израстване и развитие.
Очакваме, че в удобно за Вас време ще проведем среща, за да обсъдим
възможностите за вземанена на най-правилните решения по очертаните от нас проблеми и
предизвикателства.
С уважение,
Коалиция „Детство 2025“
Членове:
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
Българска асоциация на клиничните психолози
Български хелзинкски комитет
Български център за нестопанско право
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет
Сдружение „Еквилибриум“
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България
Сдружение SOS Детски селища България
Фондация „Полдер“
Фондация „За Нашите Деца”
Фондация „Карин дом”
Фондация „Лале”
Фондация „Лумос”
Фондация „Международна социална служба-България“
Фондация „Сийдър“
Надежда и домове за децата - клон България
Росица Богалинска-Петрова, член в експертно качество
Харалан Александров, член в експертно качество
Пламен Стоянов, член в експертно качество
За контакти:
Координатор Коалиция Детство 2025
Надежда и домове за децата – клон България
Боряна Климентова
0887905902

