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НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ „ПОСОКА: СЕМЕЙСТВО“ В ОБЛАСТ РУСЕ

В ДМСГД Русе, като част от проекта „ПОСОКА: семейство” на Министерство на
здравеопазването, са реализирани по-голямата част от предвидените дейности в подготовката
за преструктуриране. Продължителността на проекта е удължена от 34 на 47 месеца, поради
необходимост от синхронизиране на сроковете между всички участници в процеса на
деинституционализация, от което пряко зависи изпълнението на проектните дейности.
Удължаването на срока на проекта е извършено, за да се изпълни дейност 6 – „Обучения на
персонала в пилотните ДМСГД и на персонала в новоразкритите услуги”.
Подготовката за преструктурирането на ДМСГД – Русе е на финален етап, изведени са
всички деца, за които е било възможно извеждането им в семейна среда. В дома са останали
само 6 деца, 2 от които са над 3 г., за които е планирано да бъдат настанени в резидентната
услуга за деца с увреждания. За периода на действие на проекта от ДМСГД Русе са изведени
общо 69 деца, за 55 от тях е осигурена семейна среда. Еднакъв е броят на завърналите се в
родните семейства и осиновените по 23 деца, в приемни семейства са настанени 7 от тях.
Постепенно се затвори входа към институцията, като през годините: 2012 г. са настанени 17
деца, а са изведени 38. През 2013 г. и 2014 г. са настанени по 5 деца годишно. През 2014 г.
няма изведени деца, защото през 2013 г. са изведени всички деца – 21, за които е било
възможно извеждането им в семейна среда.
Нови услуги: Семейно-консултативният център с капацитет 30, Центърът за майчино и
детско здраве с капацитет 50, Звеното майка и бебе с капацитет 8, Дневният център за деца с
увреждания с капацитет 20, Центърът по приемна грижа и осиновяване с капацитет 15,
Центърът за психично здраве за деца от 0-3 години с капацитет 20 и Специализираната
резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от постоянни здравни грижи със
заместваща грижа с капацитет 8, които бяха планирани от мултидисциплинарният екип по
деинституционализация за пилотна община Русе, въз основа на изготвените анализи са
изградени. Строително ремонтните дейности по реконструкция на сградата за трансформиране
на институцията по проект „Преструктуриране на ДМСГД“ са приключили. За успешното
функциониране на планираните нови услуги, през м. февруари 2015 г. е доставено
необходимото медицинското оборудване и обзавеждането за залите за рехабилитация и
лечебна физкултура. Очаква се доставката на технологичното обзавеждане. По проект
„ПОСОКА: семейство“ на МЗ ще се проведат обучения на избраните служители в екипите на
конкретните услуги. Това ще стане след назначаването на персонала на новите услуги през м.
юни 2015 г., когато ще се разкрият 6 от планираните услуги. Изключение прави
Специализираната резидентна услуга деца до 7 години с потребност от постоянни здравни
грижи, която все още не е нормативно регламентирана. Децата намиращи се в настоящия
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момент в ДМСГД, които са с тежки увреждания и не могат да бъдат отглеждани в семейна
среда е предвидено да бъдат потребители на тази услуга.
Цялостният процес по подготовка за преструктуриране на ДМСГД в пилотните области
протича успешно. Предвижда се до края на проекта м. септември на 2015 г. да стартират
всички нови услуги в осемте пилотни общини.

19.05.2015г.

Лиляна Стоянова
Проект„ПОСОКА: семейство”
на Министерство на здравеопазването
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