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ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
І. Въведение
Настоящият Областен координационен механизъм по деинституционализация
(ОКМД) е разработен в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация и
реформа на грижите за деца от 0 до 3 години” на Британската неправителствена
организация „Надежда и домове за децата“ /НДД/, който е подкрепящ на проект „Посока
– семейство” на Министерство на здравеопазването /МЗ/ и е в контекста на Националната
стратегия за детето 2008-2018, чийто принципи са интегрирани в ежегодните Национални
програми за закрила на детето.
ОКМД се създава с цел да осигури ефективна координация и взаимодействие на
ангажираните субекти при изпълнение на политики за деинституционализация.
Принципите за прилагане на ОКМД се основават на:
- осигуряване най-добрия интерес на детето;
- взаимна информираност на партньорите и помощ;
- мултидисциплинарен подход на областно ниво;
- гъвкавост при вземане на решения;
- етично поведение при обгрижване на всеки конкретен случай.
ОКМД кореспондира с Координационния механизъм за взаимодействие при
работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие
при кризисна интервенция, създаден в изпълнение на чл. 6 а, ал. 3 от Закона за закрила на
детето и Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на
непридружени деца и деца – жертва на трафик.
ІІ. Система за междуинституционално рефериране на конкретни случаи
Системата за междуинституционално рефериране на конкретни случаи улеснява
комплексното и бързо проследяване на всеки един от тях и включва система от органи на
областно ниво, които извършват съответните дейности, целящи подкрепа за постигане на
ефективното и трайното им разрешаване.
Системата от органи на областно ниво включва:
- Постоянни членове с представителство: Областна администрация - Русе,
общини в Област Русе, Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/, Регионална
здравна инспекция /РЗИ/, Областна дирекция на МВР – Русе /ОД на МВР – Русе/,
Дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/ и Отдел за закрила на детето /ОЗД/, Дирекция
„Контрол правата на детето” на ДАЗД.
- Асоциирани членове: представители на други организации и институции,
чиято компетентност и експертиза могат да допринесат за успешното и устойчиво
решаване на случая: доставчици на социални услуги, неправителствени организации,
образователни /РИО на МОМН/, председателя на УС на Общопрактикуващите лекари –
Русе, здравни /МБАЛ – Русе, МБАЛ – Бяла/, културни институции, Русенски районен съд,
Беленски районен съд, Русенска районна прокуратура и др.
ІІІ. Етапи на ОКМД
Етапите, през които преминава разглеждането и обгрижването на конкретния
случай са следните:
1. Изготвяне на доклад за проблеми по изпълнение на дейностите по
изготвените планове за деинституционализация на деца: Доклади до участниците по
ОКМД се подготвят от местните координатори по проект „Стратегическа
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деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години” и на проект
„Посока-семейство” при изчерпване на всички възможности за неговото решаване или
при нежелание за изпълнение на отговорности от страна на ангажирана по случая
организация или институция. Докладът трябва да съдържа ясно описание на проблема.
2. Заседание по ОКМД: По ОКМД се провеждат заседания при възникнала
необходимост в 14-дневен срок от подаване на докладите от координаторите на проекта и
се свикват от Областния управител. Дневният ред и логистиката по свикване на заседание
се подготвят и изпълняват от координаторите на НДД и МЗ, съгласувано с представител
на Областна администрация. На всяко заседание се изготвя протокол, който се изпраща
на всички участници.
3. Обсъждане на доклада и поемане на ангажименти: Участниците в ОКМД
идентифицират сферите и предмета на своята намеса и поемат ангажименти с ясно
определен срок. Взетите решения се отразяват в протокола, заедно с отговорници и
конкретни срокове за изпълнение на ангажиментите.
4. Проследяване на случая за период от една година, с цел предотвратяване
на ново институционализиране на детето: Координаторите на проекта, съвместно с
ОЗД проследяват и докладват пред участниците в ОКМД развитието на разглежданите
случаи.
ІV. Основни ангажименти на участващите в ОКМД:
Областна администрация:
- Свиква заседание на ОКМД въз основа на получените доклади от
координаторите на НДД и МЗ;
- Координира и контролира изпълнението на поетите ангажименти от
участниците в ОКМД.
Община:
- Осигурява информация и предприема мерки по отношение адресната
регистрация на семейството;
- Предприема действия за допълнителна подкрепа на семейството чрез
общински програми и проекти за заетост, социални услуги, социално подпомагане,
жилищно настаняване.
РДСП:
- Координира взаимодействието между ДСП и институциите, предоставящи
социални услуги;
- Оказва методическа подкрепа при насочването на детето за ползване на
социална услуга.
ДСП:
- Началникът на ОЗД определя социален работник, който е водещ на
мултидисциплинарния екип, проучва семейната и социалната среда на детето, изготвя
план за деинституционализация и план за действие;
- Предприема подходяща мярка за закрила, съобразно нуждите и интересите на
детето в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето и Правилника за
приложението му;
- Предприема подходяща мярка за подпомагане на детето и семейството.
РЗИ:
- Подкрепя и осигурява достъп до здравни услуги на децата и техните
семейства;
- Подкрепя семействата при установяване на здравния статус на техните
членове.
Дирекция „Контрол правата на детето” на ДАЗД:
- Оказва методическа подкрепа и дава указания по спазване правата на детето;
- Оказва методическа подкрепа за практическото решаване на по-трудни казуси.
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ОД на МВР:
- Установява или потвърждава самоличността и местоживеенето на детето,
семейството, близки и роднини;
- Събира и предоставя съществуващата информация относно предишни
регистрации на детето в автоматизирани информационни фондове /АИФ/ на МВР, както и
криминални прояви на родителите съгласно Закона за защита на класифицираната
информация, с цел предприемане на мерки за закрила;
- Установява местонахождението на родители или настойници без информация
за местоживеене;
- Изпълнява дейности по закрила на детето в съответствие със Закона за закрила
на детето.
V. Правила за работа на ОКМД
Управление на ОКМД:
Координацията и контролът по прилагане на Координационния механизъм се
осъществява от Областния управител или упълномощено от него лице.
Представителство:
Институциите в ОКМД се представляват от техни ръководители или
упълномощени от тях лица.
Заседания на ОКМД: Заседанията на участниците на ОКМД се провеждат с
покана от Областния управител при предварително подготвен дневен ред.
VІ. Заключителни разпоредби
Координационният механизъм се актуализира периодично, съобразно
нормативните промени, регламентиращи правомощията на институциите, ангажирани с
реферирането и обгрижването на случаи по деинституционализация по инициатива на
всеки от ангажираните партньори.
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