ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.08-0001
„ДЕТСТВО ЗА ВСИЧКИ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ДО
Г- Н СТЕФКО БУРДЖИЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ РУСЕ

УВАЖАЕМИ Г- Н БУРДЖИЕВ,

Проект „Детство за всички” е първият компонент от операция „Да не изоставяме
нито едно дете”, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Основна цел на
проект „Детство за всички” е да се планират и приложат мерки, които напълно да заменят
институционалната грижа за децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и децата
над 3 годишна възраст в ДМСГД с услуги в общността.
Общините, определени за изграждане на нова социална инфраструктура съгласно
Националната карта на услугите поетапно започнаха изпълнението на инвестиционните
проекти, финансирани от ОП „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските
райони.
Процесът на деинституционализация на децата и младежите с увреждания е
основан на индивидуален подход към особеностите и допълнителните потребности на
детето/ младежа. За всяко дете или младеж трябва да има мотивирано решение за
преместване в новите услуги, което решение да се базира на няколко основни фактори:
здравен статус и потребности от здравна грижа, семейство и възможности за контакт,
образователни потребности, връзки с други значими хора (приятели, значими възрастни),
развитие. До момента на готовност на новите услуги всеки от тези фактори може да бъде
динамична променлива.
Всяко дете е отделна личност, така че най-добрият начин децата да бъдат подготвени е да се
изработи програма, съобразена с индивидуалните им потребности и обстоятелства. Ето
защо, за да бъде разработена индивидуалната подготвителна програма, особено важно е да е
на лице яснота по отношение историята, потребностите и желанията на детето, така че да
може то да бъде правилно подготвено за преместването на ново място. Именно затова е
толкова важна задълбочената оценка преди планиране на преместването. Следователно,
преди подготовката е необходимо да има:
• подробна актуална оценка на детето, която обхваща всички аспекти на неговото здраве,
развитие и потребности;
• специфична информация относно съществуващи специални потребности на детето
(медицински, терапевтични, образователни, поведенчески);
• подробна информация относно семейните обстоятелства и желанията на роднините на
детето;
• познаване на братята и сестрите на детето и приятелските му групи, с цел стремеж, в
рамките на възможното, такива деца да бъдат настанени и подготвени за преместването
заедно;
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Държавна агенция за
закрила на детето носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално
подпомагане.”

Инвестира във вашето бъдеще!
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• познаване желанията на детето (там, където такива желания могат да бъдат изразени, в
зависимост от възрастта на детето и нивото на разбиране). До преместване на деца в разрез
с желанията им трябва да се прибягва само при изключителни обстоятелства. Също така е
възможно детето да се страхува от преместването и да му се противопоставя преди
подготвителната програма, но след подготовката да няма нищо против;
• ясна препоръка за настаняване с цел подходящо адаптиране на подготвителната програма;
• приблизителна дата на преместването на новото място с цел да се избегне прекалено
ранното или прекалено късното стартиране на подготвителната програма.
За да постигнем това, в периода октомври 2012 – март 2013 се извършва задълбочена
оценка на всяко дете или младеж от целевата група. Задълбочената оценка ще отчете
промените в развитието на детето/ младежа и в значимите за него/ нея фактори. По този
начин въз основа на преглед и степенуване на гореизброените фактори ще бъде определено
населеното място, в което ще отиде детето/ младежът, ще се потвърди или промени плана за
съпътстващи услуги, които ще ползва там, ще се формират групите в новите резидентни
услуги.
Задълбочената оценка е основата за изпълнение на Дейност 4 от проекта индивидуалния план и подготовката за преместване.
В оценката участват социалните работници от ДСП – отдели „ЗД” и „ХУСУ”, на чиято
територия е специализираната институция (СИ), служители на СИ, които познават децата/
младежите, външен специалист (при необходимост), координаторите на проект „Детство за
всички”, консултант, нает от Фондация Лумос, България. Оценката се провежда по
специална методика, разработена за целта.
Задълбочената оценка се осъществява в периода 01 октомври 2012 г. – 30 март 2013 г.

С уважение,
Искра Иванова
Местен координатор за обл. Разград и обл. Русе
по Проект „Детство за всички” ДАЗД
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