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1. Оценка на потребностите на младежи,
настанени в институции – резултати от
изследване на Фондация SURT,
Барселона
Качествената работа по оценката на
потребностите в Каталуня се проведе в
периода март-април 2017.
След като се свързахме с много центрове за
настаняване от семеен тип, три различни
центъра приеха да участват в проекта.
Два от тях са смесени и предоставят грижа
на деца и младежи от 3 до 18 години.
Третият е само за момичета от 13 до 18
години.
За да се установят потребностите на
младите хора, станали жертва на насилие и
живеещи в центрове за настаняване от
семеен тип, в центровете бяха проведени
три фокус-групи с професионалисти и три – с
младежи.
Професионалистите, които участваха във
фокус-групите наброяваха 29 – 24 жени и 5
мъже. Освен това, 22 деца между 12 и 17
години взеха участие във фокусните групи.
Всички бяха мотивирани да участват в
проекта!
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Фокус-групите с професионалисти им дадоха
възможността да обсъдят своите
потребности при работата им с деца, жертви
на насилие, включително влиянието, което
полът и социалната роля могат да окажат
върху преживяването на насилието, както и
проблемите, специфични за децата. Бяха
повдигнати много интересни въпроси по
време на дискусията и атмосферата беше
приятна за всички участници и за
фасилитаторите.
Целта на фокус-групите с младежи беше да
се събере информация за техните собствени
преживявания и нуждите им като жертви или
свидетели на насилие. Тъй като насилието е
чувствителна тема, фокусната група се
проведе във формата на семинар. Той се
състоеше от две части: през първата част
беше изпълнена дейност, наречена
„Светофар на насилието” („Violence Traffic
Light”); втората част се състоеше в
създаването на „Програма за посрещане и
подкрепа” (“Welcome and Support
Programme”) за човек, който наскоро е
пристигнал в центъра и е преживял насилие.
Повечето от участниците бяха наистина
смели и показаха готовност да говорят за
личните си преживявания и да споделят
мненията си.
Научихме много от тях!

Освен това, разпространихме въпросник
сред професионалисти, работещи в
центрове за настаняване от семеен тип из
страната. Повече от 50 човека го попълниха!
Получените резултати до голяма степен
отговарят на резултатите от фокус-групите
2. Оценка на потребностите - сравнителен
доклад
Като първа стъпка по проекта, всички
партньорски страни изследваха ситуацията и
потребностите на младежите, станали
жертва на насилие и живеещи в центрове за
настаняване от семеен тип, както и на
професионалистите, които работят с тях.
За тази цел бяха проведени фокус-групи и
анкети в шест Европейски района:
Каталуня (Испания),
Щирия (Австрия),
Берлин (Германия),
Единбург (Шотландия),
Флоренция (Италия) и
София (България).
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Резултатите от националните доклади бяха
обобщени в международен доклад. Той
показва, че във всички райони, участващи в
проекта, грижата от семеен тип съществува
за децата, чието развитие е било изложено
на риск и които не могат да получат друг вид
помощ и интервенция, която да подобри
ситуацията им.
Правата на децата и тяхното благополучие
са водещи принципи при осигуряването на
грижа за децата в повечето райони - както и
деинституционализацията, която цели да
замени големите центрове с много настанени
младежи и авторитарните методи на
възпитание с други форми на грижа, която са
по-подходящи за детските нужди. В същото
време, пренебрегването на правата на
децата и тяхната гледна точка все още се
срещат, като например в случаите, когато
правото на уединение на младите хора е
нарушено или когато техните оплаквания не
се взимат на сериозно.
Едно от най-големите предизвикателства, за
което се изисква допълнително изграждане
на капацитет сред професионалистите във
всички региони, е как да се помогне на млади
хора, преживели насилие.
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Нуждите на такива младежи включват
осигуряване на сигурна среда, която да
предоставя надеждни и освободени от
насилие отношение и връзки и която
предразполага към почивка и творчество; на
грижовна среда, която да показва уважение и
разбиране и да спомага за чувството на
принадлежност; на пространства за
овластяване, които разпознават младите хора
като носители на права, както и на
образователни пространства, които да учат
младите хора да де-нормализират насилието.
За да могат да предоставят на младите хора
това, от което се нуждаят,
професионалистите, работещи в центрове за
настаняване от семеен тип, трябва да бъдат
обучени да създават такава сигурна,
грижовна и подкрепяща среда. Освен това е
необходима рефлексия над динамиката на
работа между и сред млади хора, с други
професионалисти и с по-широката среда на
центъра. Това включва разбиране на начина,
по който понятията и нормите за пол и
социална роля влияят върху преживяването
на насилие, начините за справяне и животите
на младите хора като цяло.

Следователно такива рефлексии водят до
изследване на собствените им идеи за пол и
социални роли, които те имат и изразяват,
директно или индиректно, към младите хора,
с които работят - тези идеи оказват влияние
върху подкрепящата среда, която те
предлагат и оформят за младежите.
Проведените анкети в партньорските райони
показват, че професионалистите са силно
заинтересовани да развиват капацитета си
за работа с деца, жертви на насилие.
Особено заинтересовани са от обучения,
които да им помогнат да работят със случаи
на насилие и травма сред млади хора. Полът
и социалната роля, разнообразието и
правата на децата също са част от
проблемите, които вълнуват
професионалистите, като тези проблеми
трябва да бъдат ясно свързани с
преживяването на насилие, за да се
мотивират професионалистите да се включат
в тези обучения.
Програмата за изграждане на капацитета ще
използва тези и други детайлни препоръки,
събрани от оценката на нуждите.
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3. Кратка статия, обясняваща програмата
за изграждане на капацитета

Целта на програмата е да отговори на
специфични потребности. В този смисъл,
разработването и прилагането на тази фаза
трябва да е изцяло базирана на резултатите
от проведеното преди това проучване.
Въпреки, че основното съдържание и
структура на програмата са определени порано от всички организации, всеки партньор
може да ги адаптира към реалността в
собствената си страна. В този смисъл,
отделните преживявания и препоръки от
професионалисти и младежи, събрани от
оценката на потребностите, трябва да бъдат
взети под внимание при прилагането на
различните дейности.

Идеята е да им се предоставят знания и
инструменти, за да знаят как да се намесят
и да се справят с такива ситуации, както и
да се подобри професионалната им
практика, за да отговорят на определените
нужди на децата.
Съдържанието на програмата е базирано на
подход, насочен към пола и социалната
роля, както и към правата на децата. В този
смисъл, обмислянето на ефекта на пола и
социалната роля, както и негативите от
пренебрегването на правата на децата в
центрове за настаняване от семеен тип,
трябва да бъдат силно засегнати в сесиите
на програмата.
В края на програмата професионалистите
трябва да са подготвени да съставят и
прилагат „Специфични действия за
подкрепа на овластяването на деца от
центрове за настаняване от семеен
тип” (“Specific support actions to empower
children in RCF”). Именно затова последната
сесия от програмата трябва да се използва,
за да се работи над тези действия и да се
мисли за проблемите и дейностите, които
професионалистите искат да развият в
центровете си.

В допълнение, програмата цели да подобри
знанията на професионалистите относно
влиянията и травмата от различните видове
насилие над деца.

Накрая се надяваме, че прилагането на тази
програма ще бъде успешно във всички
райони и че ще се планират множество
дейности за овластяването на деца!

След изпълнение на оценка на
потребностите, следващата планирана
стъпка е изпълнението на програмата за
изграждане на капацитета на
професионалистите. Всъщност всички
партньори вече са започнали или почти
започнали с изпълнението на тази фаза на
проекта в своите райони.
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Тази публикация се реализира с
финансовата подкрепа на програма
REC 2014-2020. Съдържанието й е
отговорност напартньорите по проекта
Различно Бъдеще и по никакъв начин
не отразява вижданията на
Европейска комисия.
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