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Обмяна на практики за Фамилни групови конференции в Европа 
 

София, България 
 

25 – 27 септември 2018 
 
 
 

Място: Дом на архитектите, ул. Кракра 11, София 
 
 
 

Програма 
 

 
 
Теми 

 Използване на ФГК в отговор на нуждите на възрастни хора и хора с 
увреждания  

 Използване на ФГК като иновативен инструмент за укрепване на социални 
връзки 

 Какво се случва след ФГК? 

 Проблеми и решения при практикуването на ФГК 

 Взаимоотношения между координаторите и социалните работници: при какви 
условия социалните работници могат да бъдат координатори? 

 Участието на деца и младежи в процеса на вземане на решения в семейството 

 Комуникиране на ФГК към обществото (идентифициране на семейства, първи 
контакт, помощни материали ...) 
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25 септември 2018, вторник  
 

Тема:  

 Комуникиране на ФГК към обществото (идентифициране на семейства, 
първи контакт, помощни материали ...) 

 
09.00 – 09.30  Сутрешно кафе и разговори 
 
09.30 – 11.00 Откриване  

Елеонора Лилова, Председател на ДАЗД 
Владимир Кисьов, Председател на УС на Фондация Лале  

   Кратко представяне в кръг  
   Обобщение на текущото състояние на проекта 

 
11.00 – 11.15 Кафе пауза 
 
11.15 – 12:30 Развитие на ФГК в България: презентация на Фондация Лале 

- История на практиката на ФГК и социална среда  
- Организации и координатори 
- Структура 
 

12.30 – 13.30 Обяд 
 

13.30 – 15.00  Комуникиране на ФГК към обществото (идентифициране на 
семейства, първи контакт, помощни материали...)   
Световно кафене  
Примерни теми: 
- Кой идентифицира семействата и как се идентифицират 

семействата (какви критерии)? 
- Кой прави първия контакт и как (време, място), начин на 

представяне на ФГК  
- Какви помощни материали могат да се използват? 
- Какво е участието на семействата при комуникирането на 

ФГК? 
- Какви са начините и каналите за комуникация? 

 
15.30 – 15:45 Кафе пауза 

  
15.45 – 16.30  Представяне на препоръките и идеите от работните групи и 

разглеждане на помощните материали 
   Дискусия 

 
17.00 Обиколка на София с екскурзоводи на английски, френски и 

немски 
 
19.30   Вечеря в ресторант “При орлите”, ул. Дякон Игнатий 11 
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26 септември 2018, сряда  

 
Теми:  

 Използване на ФГК като иновативен инструмент за укрепване на социални 
връзки. 

 Участието на деца и младежи в процеса на вземане на решения в семейството. 

 Взаимоотношения между координаторите и социалните работници: при какви 
условия социалните работници могат да бъдат координатори? 

 
 

09.00 – 10.30  Практически опит от ФГК с ромски семейства и общности 
Сдружение „Съучастие“, Варна 
Асоциация Ная, Търговище 
Дискусия по маси 
Овластяване на ромските жени за образование на ромските деца   
Сдружение „Шанс и закрила“, Хасково 
Дискусия по маси 

 

10.30 – 10:45 Кафе пауза 
 

11:15 – 12.30  Оценка на ФГК – презентации на партньорите 
   Stuart Graham, FRG Lifelong Links Scottish Project Director, UK 

Andreas Hampe, Regionalleiter Jug Rathaus Neukölln Berlin 
   Дискусия  
 

12.30 – 13.30 Обяд 
 

13.30 – 14:20 Участие на деца и младежи във ФГК - очаквания и практики, 
предизвикателства и възможности  
Споделяне на опит от партньорите в проекта  
Как да чуем гласа на младите хора във ФГК? - Deanna Edwards и 
Kate Parkinson, University of Salford, UK 
Планиране на личното бъдеще - Sina Adamy, JaKuS gGmbH и 
Beate Tensfeldt, Jugendamt Neukölln Berlin 
 

Дискусия по маси 
 

14.20 – 15.15 Lifelong Links – Връзки за целия живот 
Презентация на Sean Haresnape, Family Rights Group, 
Великобритания 
Дискусия по маси 

 

 15:15 – 15.30 Кафе пауза 
  

15.30 – 16.30  Взаимоотношения между координаторите и социалните 
работници: при какви условия социалните работници могат да 
бъдат координатори?  
Nicole Ouvrard and Catherine Gilardeau  - контекста на координатори 
и социални работници в Департамент Жиронд  
Christophe Jabet, Marie-Noëlle Lacour, Nathalie Sirieix – личен опит 
на социални работници като координатори   
Дискусия в кръг 

     

19.00   Вечеря в “Под липите”, ул. Елин Пелин 1  
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27 септември 2018, четвъртък  

 
Теми:  
• Какво се случва след ФГК? 
• Проблеми и решения при практикуването на ФГК. 
• Използване на ФГК в отговор на нуждите на възрастни хора и хора с 

увреждания  
 
 
09.00 - 10.30  Проблеми и решения при практикуването на ФГК – 

Продължаване на дискусията от работната среща в Берлин 
през юни 2018 г. 
Работа в 5 паралелни групи върху:  

 

 Възможни начини за преодоляване на препятствията пред 
професионалистите / насочващите.  

 Възможности за преодоляване на пречките пред семействата.  

 Проблеми и решения при практикуването на ФГК. 
 
Представяне на заключенията на работните групи. 

 
10.30 - 10.45 Кафе пауза 

 
10 :45– 12.30  ФГК за хора в социална изолация: Има ли разлики в начина, по 

който се прилага ФГК в зависимост от придружаващото лице – 
фокус върху ФГК за изолирани хора, хора в напреднала 
възраст, хора с увреждания)? 

 Kareen Caldwell, Edinburgh, UK  
Edith Moncoucut, Elected Representative at Gironde County Council 
Nathalie Sirieix, Bordeaux, France  .личен разказ за ФГК, която тя е 
организирала като координатор  

 Свидетелства от координатори 
Дискусия по маси 

 
12.30 – 13.30 Обяд  

 
13.30 – 16.30  Транснационална среща (само за проектния екип) с кафе пауза 
   - Подготовка на заключителната конференция (програма, лектори..) 

- Организиране на работата по Ръководството за най-добри 
практики (финализиране на съдържанието, разпределяне на 
задачите, срокове за работа)  

 
    

    
 
 
 
 


