ДО
Г-Н СТЕФКО БУРДЖИЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ
ЧРЕЗ
Г-Н СТАНИМИР СТАНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Г-ЖА ИВАНИЧКА БАНЧЕВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ АКРРДС
Г-ЖА ПЕНКА ПОПОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ АКРР
ДОКЛАД
От Павлина Бранкова – старши експерт РР в отдел АКРР на дирекция АКРРДС в
Областна администрация Русе
Относно: участие в работна среща
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРДЖИЕВ,
Информирам Ви, че на 30.03.2016 г., заедно с г-н Станимир Станчев,
присъствах на информационна среща за представяне резултатите от анализ на
състоянието на деца/младежи с увреждания след извеждането им от институции и
настаняването им в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) или Защитени
жилища (ЗЩ).
На събитието присъстваха още:
- Г-жа Ева Жечева – председател на Държавна агенция за закрила на детето;
- Г-жа Галя Атанасова – началник на отдел „Мониторинг и контрол –
северен“;
- Г-н Трендафил Лефтеров – директор на фондация Лумос България –
организацията, извършила анализа;
- Представители на общини и доставчици на социални услуги от Северен
централен район.
В рамките на срещата бяха презентирани резултатите от направения анализ на
състоянието на деца с различен тип и вид увреждания, изведени от институции от
интернатен тип и настанени в ЦНСТ и ЗЩ по проект „Детство за всички“. Стана
ясно, че напускането на институцията е повлияло благоприятно върху здравето,
физическото и психическото им развитие. Децата са станали по-мобилни, посамостоятелни и с повече възможности за комуникация и самообслужване.
Зачестили са срещите с роднини и близки.
В рамките на проведената дискусия бяха изведени основните
предизвикателства, като беше подчертано, че процесът на деинституционализация
започва, а не завършва с извеждането на децата от институциите. Сред
затрудненията, които споделиха представителите на ЦНСТ и ЗЖ бяха:
- Липса на достатъчен финансов ресурс;
- Юридическият статус на децата/младежите;

1

- Възможностите за оказване на подкрепа за лица, навършили 29 години;
- Предизвикателното и агресивното поведение на потребителите;
- Липсата на достатъчно обучение и супервизия на персонала;
- Липсата на достатъчен брой и вид алтернативни и съпътстващи услуги –
дневни центрове, ЦОП и др.
Във връзка с последното област Русе беше посочена като добър пример за
наличие на целия спектър социални услуги и като една от малкото области, които
осигуряват качествена грижа за деца/младежи с психични проблеми. Стана ясно, че в
гр. Русе е изграден един от първите ЦНСТ в България и там грижата е в най-голяма
степен близка до тази в семейството.
С уважение,
/П/
Павлина Бранкова
Старши експерт РР в отдел АКРР
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