Различно Бъдеще – Бюлетин 1
Добре дошли в Различно Бъдеще!

Пред вас е бюлетинът подготвен от
партньорите в проекта Различно Бъдеще!

Проектът е двугодишен и се финансира от
Европейска Комисия по програма „Права,
Равенство и Гражданство” до Декември
2017. Проектът цели да разработи
обучителни материали и ресурси, които ще
дадат възможност на професионалистите,
които работят с млади хора в резидентна
грижа и ще им помогнат да разберат
отраженията на преживяното насилие, също
и как да подкрепят по-ефективно младите
хора. В крайна сметка, Различно Бъдеще се
стреми да намали риска за тези млади хора
да станат жертви на насилие или насилници
по-късно през живота им.

Партньорите по проекта са шест
организации. Частна женска фондация SURT
от Барселона е главната координираща
организация. SURT подкрепя жени, които са
преживели тормоз и насилие, и работата на
организацията е допринесла за развиване на
множество програми за намаляване на
насилието. Останалите партньори са
Фондация „Асоциация Анимус” (организация,
която предлага услуги за уязвими деца в
София), Dissens (джендър обучение и
изследователска агенция в Берлин), AMGI
(център за изследвания по темите на
мястото на мъжете и мъжествеността,
образование и психосоциална подкрепа),
Innocenti (организация с фокус върху
благосъстоянието на децата, която работи за
развиване на детски политики във
Флоренция), Children in Scotland
(националната мрежа за правата на децата и
тяхното благосъстояние в Шотландия).
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Работата по проекта РАЗЛИЧНО БЪДЕЩЕ
първоначално ще се извърши в директна
среща с млади хора, живеещи в резидентна
грижа. Ще им бъдат представени различни
сценарии и ще чуем тяхното мнение за всяка
една от представените ситуации. Ще се
срещнем също така и със служители и
професионалисти от институциите за
алтернативна грижа, за да съберем
информация по темата и от тях. Така се
стремим да установим как тази особено
уязвима група от млади хора възприемат
насилието и естеството на техните настоящи
познания и практически опит сред персонала
в резидентна грижа. Събраната информация
ще бъде основата за разработване на
програма за повишаване на капацитета на
служителите, която ще бъде изпълнена покъсно през годината чрез редица семинари и
обучения. Все още сме в процеса на
събиране на информация и имаме
намерение да завършим този етап до края
на април 2016.
Интернет страницата на РАЗЛИЧНО
БЪДЕЩЕ
Интернет страницата на проекта е:
http://alternativefuture.eu.

На интернет страницата ще намерите
подробна информация за проекта, както и
регулярни новини за дейностите и
програмите.
Преглед на новини от партньорските
организации

AMGI
В Австрия започнахме проекта преди
няколко месеца. Отделът за Социални

Работи, Работа и Интеграция към провинция
Стирия кофинансира проекта а Wiki
Kinderbetreuung е асоцииран партньор, като
подкрепят проекта.

Австрийският партньор AMGI, и поспециално отделът по социални изследвания
към Асоциация за по темите за мъжете и
пола в Стирия (AMGI), разработи
инструменти за емпиричен анализ (насоки,
въпросници), заедно с Dissens – Институт за
Образование и Изследвания (Берлин). През
тези първи месеци се проведоха и всички
фокус групи с професионалисти в центрове
за резидентна грижа, както и първият
уъркшоп с млади хора в различни градове в
провинция Стирия.

Две центъра за резидентна грижа,
управлявани от Провинция Стирия:

- Един център за резидентна грижа за
момчета и момичета на възраст 11-18 г.,
които страдат от отчуждение, хранителни
разстройства и/или насилие. Центърът
предлага различни видове настаняване
(например настаняване в общности с
единични стаи за около 40 младежи с
подпомагане), вътрешни и външни училища;
подготовка за намиране на работа (job
coaching) и стажове в разнообразни
компании.
- Вторият център има сходна мисия и цели,
като фокусира към младежи на възраст 1518 г. Предоставят постоянно и интегрирано
професионално обучение във вътрешни
компании за обучение в девет занаята.
Други два центъра за резидентна грижа се
управляват от НПО:
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- Единият център предоставя „семейни
къщи” за деца на възраст между 3-15 години.
Предоставят настаняване от 1 до 10 години.
- Другият център предоставя краткосрочно
настаняване с преспиване за бездомни
млади хора. Младежите могат да престоят
до 10 нощи на месец.
В следващите седмици ще разпространим
въпросникът за професионалисти и
събраната информация ще бъде
анализирана.

Dissens
Dissens е ко-водещ партньор за оценка на
нуждите заедно с AMGI, като разработваме
инструменти за събиране на информация и
анализ. Dissens работи с два центъра за
резидентна грижа. Първият център
предоставя 24-часова грижа за млади хора,
които злоупотребяват с наркотици и други
вещества и обикновено страдат от проблеми
като личностови разстройства, тревожност и
трудности при създаване на връзки.
Служителите изказаха притеснения относно
темата за насилие и за възможното
въздействие върху младежите. Взехме
предвид това притеснение и организирахме
първоначална среща, на която младежите
имаха възможността да задават въпроси по
темата, преди провеждането на самият
уъркшоп. Повечето младежи се съгласиха да
участват. Служителите на центъра прилагат
подходи от Травма педагогика (виж по-долу)
и са запознати и подготвени да се справят с
„раните” които могат да бъдат разранени
чрез въпроси свързани с насилие.

Вторият център е от полу-резидентен тип, и
предоставя грижи и поделени апартаменти
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за куиър, транссексуални и хомосексуални
младежи. В този контекст самите млади хора
повдигнаха своите притеснения за
въздействието на насилие и споделиха
личен опит. И в този случай предложихме
първоначална среща. Служителите от
центъра обаче предпочетоха сами да
подготвят младежите и също така
предложиха да завършим срещата ни с обща
вечеря. Приехме идеята много добре,
защото ни се струва, че така ще се създаде
приятелска атмосфера.
Темите и понятията засегнати във фокус
групите със служители и с млади хора бяха
приети добре. Младежите бяха склонни да
споделят своето мнение и опит по
въпросите. Също така форматът на уъркшоп
помогна на младежите да говорят по
трудната тема за насилие в безопасна и
защитена среда. В Германия терминът
Травма педагогика се използва от 1980
година. Вече е приет като специфичен
терапевтичен подход и се изисква
акредитирано обучение. Принципите на този
подход , както и практическата методология
ще предоставят полезно контекстуално
познание и практика при разработването на
програмата за повишаване капацитета на
професионалистите.
SURT
Начало на проекта и Kick-off среща в
Барселона, както и работа в центрове за
резидентна грижа в Каталония.

На 12-ти и 13-ти януари 2016 се проведе
откриващата среща по проекта РАЗЛИЧНО
БЪДЕЩЕ, на която присъстваха и всички
останали 5 партниращи организации.

Целта на срещата беше партниращите
организации да се запознаят, да установят
общи стандарти за работа по проекта за
следващите 2 години и да започнем с
дискутирането по дейностите на проекта,
например Оценка на Нуждите за оценяване
на съществуващите трудности и пречки в
центровете за резидентна грижа и
професионалистите, които работят с
младежи преживели насилие.
Международната среща беше много
продуктивна и общата оценка на всички
участници беше крайно позитивна.
От друга страна, SURT вече има
потвърждение за участие в проекта от 3
центъра за резидентна грижа.
През последните седмици посетихме и
изпълнихме 2 от фокус групите с
професионалисти и 3 от фокус групите с
младежи. Също така SURT вече
разпространи въпросникът за
професионалисти сред други провинции в
страната.

Екипът по проекта на SURT е безкрайно
доволен, че изпълнението на работата на
поле върви успешно. И професионалистите,
с които се срещаме, и младежите, проявяват
искрен интерес към проекта!

Aнимус
Заедно с другите партньори по проекта и под
координацията на AMGI и Dissens, Фондация
„Асоциация Анимус” взе участие в
разработването на методологията за оценка
на нуждите в резидентна грижа.

Към момента, проектният екип на Анимус по
проекта превежда и адаптира въпросникът
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за професионалисти, насоките и скрипта за
фокус групите с младежи и
професионалисти.

Тъй като в България все още тече процесът
за деинституционализация и в момента е в
последната фаза на преход към
алтернативна грижа и центрове от семеен
тип. От Анимус очакваме с нетърпение да
извършим дейностите за оценяване на
нуждите в подобен динамичен период.
Анимус очаква да изпълни фокус групите и в
момента уточняваме центровете за
резидентна грижа, в които да изпълним
дейностите. Стремим се да изпълним
изследването в три различни контекста и се
надяваме качественото изследване да бъде
достатъчно представително за България:
един дом за деца лишени от родителска
грижа, който в момента се трансформира в
център за настаняване от семеен тип;
център управляван от НПО; кризисен център
за деца преживели насилие.

Innocenti
Участвахме в среща организирана от
общината на Флоренция (асоцииран
партньор по проекта), в която участваха
центрове за резидентна грижа в района на
Флоренция. Представихме проекта и
отправихме покана за участие във
изследването на нуждите. Някои от
присъстващите на срещата споделиха
притеснение, че подходът, тъй като
определен брой от настанените при тях деца
не са преживели насилие. Също така искаха
да се информират за допълнителната
ангажираност, която ще се изисква от тях,
ако се съгласят да участват в дейностите по
проекта. И все пак, получихме много
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положителна обратна връзка от две
организации, които управляват няколко
центъра и ще изпълним фокус групите с
деца и професионалисти при тях.

Децата на Шотландия/Children in Scotland
Ние сме отговорни за разпространението на
информация относно проекта и през
последните седмици работихме усилено
върху създаването на информационни
материали и редактиране на бюлетина. На
по-късен етап ще вземем активно участие
при организирането на семинари и събития,
които са част от програмата за
професионалисти. Относно събирането на
информация, вече имаме разрешение от
Съвета на град Единбург да изпълним
изследването за оценка на нуждите на терен
в центрове за резидентна грижа. Единбург е
втората по големина община в Шотландия и
има разнообразни резидентни услуги, които
могат да допринесат за изследванто.
Ние също така работим и върху етичната
рамка и насоки по проекта, както и върху
брошурите и декларациите за съгласие от
професионалисти и млади хора.

Резюме
Резултатите от изследването за оценка на
нуждите ще бъдат обсъдени по време на
следващата среща на партньорите по
проекта в Грац, Австрия през месец юни. На
базата на събраната информация ще бъдат
разработени програмите за повишаване
капацитета на професионалисти, които ще
започнем да изпълняваме от месец юли в
всяка една от участващите страни.

Тази публикация се реализира с
финансовата подкрепа на
програма REC 2014-2020.
Съдържанието й е отговорност на
© NHS
HealthРазлично
Scotland, 2011
партньорите по
проекта
Бъдеще и по никакъв начин не
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отразява вижданията на Европейска комисия.

