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През юни
Ден на Бащата 2018
Ние подкрепяме проекти за социално включване вече 20 години. От
работата си знаем, колко важно е общуването и свързаността между
хората. Затова правим кампании и събития, които насърчават
общуването и изграждането на връзки. За поредна година с
партньори и съмишленици организирахме събития и инициативи за
отбелязване на Деня на бащата, защото знаем колко важни са
бащите за децата и майките.
Заедно със Столична библиотека организирахме литературно четене
пред паметника на Йордан Радичков. Ученикът Николай прочете
разказа „Баща ми“ на Радичков. Проф. Михаил Неделчев, Марин
Бодаков, Йордан Ефтимов, Ангел Игов и Иван Христов прочетоха
свои стихове и разговаряха със събралите се деца.
Стотици деца с бащи, майки, дядовци, батковци, вуйчовци се стекоха
на площад „Ал. Невски”, където разгледаха пожарна и полицейска
техника, седнаха на моторите, качиха се на колите и пробваха
каските. В партньорство със Столична община и с изключителното
съдействие на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“, СДВР и Столична дирекция „Аварийна помощ и
превенция“ по традиция организирахме Ден на бащата. Имаше
демонстрация на пожарни коли, полицейски автомобили, джипове и
мотори, авариен автомобил. Децата и техните бащи и дядовци
видяха полицейско куче и прекараха време с конната полиция.
Алармите на полицейски мотори и пожарната кола, които децата
пробваха, дълго огласяха площада.
В Дома на киното прожектираха поредица от избрани филми,
свързани с бащите, мъжките фигури в семейството, духовните
учители, които, изгубени или намерени, винаги са определящи за
пътя на всеки един от нас. Всички любители на киното и посетители
можеха да видят изложбата с плакати Да бъдеш Баща във фоайето.

През юни
Работно посещение по Програма за Обмяна на практики за Фамилни групови
конференции в Берлин, 18 – 22 юни
Третата работна среща на партньорите
програмата за обмяна на практики
Фамилни групови конференции в Европа
проведе в Берлин, Германия, от 18 до
юни 2018.
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Екипът на Фондация Лале покани колеги от
други организации да се включат в работата
на срещата. Заедно с нас в обмяната
участваха колеги от ДАЗД, АСП, ОЗД
Казанлък, община Търговище и граждански
организации.
В сесията за нови форми, свързани с модела
Фамилни групови конференции, Фолкер
Лангнер представи по практически и
интерактивен начин модела за съседска
конференция. В следващата част Аня Ветцел и Сена Адами представиха програмата „Планиране на
личното бъдеще“, която от скоро се развива и прилага в Германия.
Партньорите от Германия, Франция, Великобритания и България представиха схемите на
финансиране на разходите за организирането на ФГК в отделните страни и свързаните финансови
предизвикателства. В сесията за споделяне на практики партньорите представиха начините за
обучение на независими координатори. Всички представяния бяха следвани от оживени дискусии
в тематични кръгли маси.
Специален гост лектор бе проф. д-р Франк Фрюхтел от Университета в Потсдам. Неговата
презентация „ФГК в рамките на релационната социална работа“ предизвика множество въпроси и
коментари. В последния следобед се проведе работна среща на транснационалния екип на
проекта, съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕК.
София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел. 02/ 944 27 55
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През юни
Работно посещение и заключителна конференция
„Подкрепа за семейства в общността –
концепции и примери за добри практики
от пет страни в Европа” по проект ЕФЕКТИ
в Берлин, Германия, юни 2018
В края на юни в Берлин се проведе последното работно
посещение за обмяна на опит и заключителната конференция по
програма ЕФЕКТИ, съфинансирана по програма Еразъм+ на ЕК.
Работихме заедно две години в пълноценно и ползотворно
партньорство с колегите от Германия, Великобритания, Швеция и
Хърватия - много мотивирани и знаещи колеги от различни
организации и страни. Заедно обсъждахме нееднократно и с
интерес практики за подкрепа на семейства. Научихме много
едни от други за работата с деца и семейства, за важността на
професионалната подготовка и позиция, за значението на
доверието, за подкрепата за бежански и емигрантски семейства.
Както винаги, екипът на Фондация Лале покани колеги от други
организации, които работят с деца и техните семейства в
България, да се включат в работното посещение в Берлин.
Заедно с нас в работата на срещата участваха колеги от три
организации, които работят по създаването на първите семейни
центрове в България и представител на кабинета на Омбудсмана
на Република България.
Посетихме заедно семеен център в квартал Нойкьолн в Берлин с
подкрепата на нашите добри колеги от Службата за социални
младежки дейности в кметство Нойкьолн. Научихме много за
концепцията и дейностите за деца и техните семейства.
Много информативно и интересно беше и посещението в Центъра
за бащи в Берлин, където ръководителят Еберхарт Шкафер ни
разказа подробно за развитието на ролята на бащите в Германия.
На 26 юни беше заключителната конференция на проект ЕФЕКТИ
във висшето Училище за Управление в Берлин. Вижте повече
информация и програмата на събитието.

Вярата в семейството променя живота на хората
Фамилна групова конференция
Моделът фамилна групова конференция е метод за информирано
решаване на сериозни или всекидневни проблеми и затруднения.
Той е ефективен в сфера на социално включване, образование,
увреждания, отглеждане на деца в семейна среда, случаи на
конфликт със закона и др. В този бюлетин ви разказваме историята
на едно дете с тежко заболяване и неговите родители с проблеми.
В краен квартал на голям град живее момче на 12 години, което
наскоро е боледувало от туберкулоза, но не приема редовно
лекарствата си. Родителите му са с психически проблеми и не могат да следят предписаният от
лекар ежедневен прием на лекарства. А редовното им вземане е изключително важно, за да не се
влоши състоянието на детето.
Мобилните работници, които наблюдават семейството, разбират за сериозността на проблема и
предлагат на семейството да се направи фамилна групова конференция. Отначало бащата на
детето не е съгласен. Няколко дни по-късно, обаче, след разговор със своя брат, той приема
идеята.
Организирана е фамилна конференция. Участват майката, бащата, детето, брат на бащата и
неговата съпруга заедно с тяхната дъщеря – племенница на бащата. Въпросът, на който се търси
отговор на семейната среща е „Как да бъде подкрепено семейството, за да се проследява найдобре лечението на момчето?”
Мобилният работник обяснява с какво неговата организация може да подкрепи семейството. След
това членовете на семейството са оставени сами, за да разговарят и изготвят план за решаване на
проблема. Семейството прави свой план. В него се предвижда братът на бащата и неговата
съпруга да разговарят с учителите на детето, за да го освободят от физически натоварвания в
училище. Те двамата се ангажират да придружават на смени детето до училище и обратно, за да
не носи то тежката си чанта. Тяхната дъщеря, която е на 16 години, поема ангажимент да
посещава редовно семейството на чичо си и да следи редовното вземане на лекарства от своя
братовчед. Няколко месеца по-късно семейството продължава да изпълнява плана и момчето се
чувства добре.
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