Приложение № 1

"ПОСОКА: семейство"

Инвестира във вашето бъдеще!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА:
СЕМЕЙСТВО”
Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство” по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.10 „Шанс
за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” се
изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20072013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната
икономика”, област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното
изключване и преодоляване на неговите последици”.
Проектът е с продължителност 32 месеца, стартира на 26 октомври 2011 г. и се
предвижда да приключи не по-късно от 26 юни 2014 г.
Проектът е с общата стойност 1 972 503,62 лв. и се съфинансира от
Европейския социален фонд (ЕСФ) на Европейския съюз.
Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на здравеопазването (МЗ),
партньори по дейностите на проекта са Държавна агенция за закрила на детето и
Агенция за социално подпомагане.
Обща цел на проекта е подготовката за преструктуриране на Домовете за
Медико-Социални Грижи за Деца (ДМСГД) от 0 до 3-годишна възраст чрез
извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово,
Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище, чрез аналитичен
подход и синергична интервенция с други, отговорни за процеса институции.
Специфични цели са:
1. Планиране на подходящите услуги в пилотните 8 ДМСГД, обект на
преструктуриране;
2. Подготовка за извеждане на децата от институциите;
3. Комуникиране на процеса и целенасочени мотивационни и информационни
действия спрямо заинтересованите страни в негова подкрепа.
Целевата група е представена от деца от 0 до 3 години, настанени в избраните
пилотни ДМСГД и техните семейства; специализиран персонал , ангажиран с грижите
за децата в пилотните ДМСГД и персонал, който ще бъде нает за предоставяне на
новите услуги; деца от общността на възраст от 0 до 3 години, в риск от изоставяне и
техните семейства, в това число и близки роднини.
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Предвиждат се следните основни дейности в рамките на проекта:
1. Цялостно управление и администриране на проекта;
2. Сформиране на екипи в целевите общини и национална координация на
дейностите по деинституционализация на ДМСГД;
3. Основни анализи за подготовка на преструктуриране на ДМСГД.
Подготвителни дейности по реинтеграция на децата;
4. Планиране на конкретни услуги в пилотните области и разработване на
методологии за иновативни услуги;
5. Популяризиране на процеса на преструктуриране на ДМСГД и провеждане
на комуникационна кампания. Информиране и публичност;
6. Обучение на персонала на пилотните ДМСГД и на новоразкритите услуги.
Очаквани резултати от реализацията на проекта са:
- създаване на Национален пилотен модел за преструктуриране на ДМСГД;
- комплексен модел на интегрирани медико-социални услуги;
- гарантиране на ранна интервенция на изоставянето на деца;
- обучен персонал на съществуващите ДМСГД и на новите социални услуги.
След приключване на проекта, дейностите, които са били негов обект ще станат
основа и приложим модел при деинституционализацията на останалите ДМСГД в
страната.
МЗ ще изпълнява цялостното управление и администриране на проекта.
Изпълнителите на всички дейности се избират при спазване на разпоредбите на
действащото национално законодателство за избор на изпълнители по прозрачни
процедури, включително и в областта на обществените поръчки и правилата за
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ, когато се
финансират със средства от ЕС.
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Приложение № 2
НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ „ПОСОКА: СЕМЕЙСТВО“ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ
30.09.2012 Г.
В периода август-септември 2012 г. реализирането на проект „ПОСОКА:
семейство“ в област Русе има своите реални резултати за децата от 0-3 години,
настанени в Дом за медико –социални грижи за деца Русе (ДМСГД).
От една страна броят на изведените от дома деца и реинтегрирани в
биологичните им семейства се увеличава, а механизмът по превенция на изоставяне на
деца ограничава до минимум нови настанявания в ДМСГД – Русе.
В края на месец юли в ДМСГД Русе с мярка за закрила са настанени 36 деца,
към 30 септември те вече са 31.
През август 3 деца са реинтегрирани в биологичните си семейства и
продължават да бъдат подкрепяни и наблюдавани от институциите и организациите,
които участват към момента в този сложен процес, изпълнен с много житейски съдби
– Отдел за закрила на детето“, Комплекс за социални услуги за деца и семейства Русе,
Координатор на Министерство на здравеопазването за Русе и координатор на
„Надежда и домове за децата“ – Русе.
Към момента се работи по още 11 случая за реинтегриране на деца в семейна
среда.
През месец септември в рамките на мултидисциплинарни срещи са взети
решения за прекратяване на мярката за закрила на 2 деца, които през октомври ще се
върнат в биологичните си семейства. През същия период е осиновено едно дете.
Осъществяват се подготвителни дейности за предстоящите оценки на децата,
които все още са в ДМСГД и за които ще се търси най-подходящата семейна среда. От
една страна това ще се случи чрез актуализация на оценката на техните потребности, а
от друга ще се оценява капацитета на биологичните им семейства. Тези оценки ще се
осъществят от номинирания мултидисциплинарен екип по проекта, включващ
представители от следните институции – Отдел за закрила на детето Русе, Регионална
здравна инспекция, Община Русе и ДМСГД Русе.
Към 30.09.2012 г. се подготвя осъществяването на оценките на 23 деца от 0-3
години и на техните семейства, които са в обхвата на проект „Посока: семейство”.
Тази цифра е много динамична, тъй като усърдната работа и подкрепа, която се
осъществява за възможните реинтеграции на децата в семейна среда не спира, а
продължава да дава усмивки на всяко дете, което намира своето семейство.
8 деца са целева група на проект „Детство за всички”, който обхваща децата с
увреждания над 3 години, настанени в домовете за медико-социални грижи.
В рамките на предвидените анализи по проекта към този момент се
осъществяват проучвания за причините за настаняването на децата в този тип медикосоциални домове. Проучва се наличната мрежа от социални, образователни и здравни
услуги за децата от 0-3 години. Това се прави с цел да се планират и разкрият найрелевантните услуги, с които да се покрият всички потребности на децата от 0-3 и
техните семейства, без да се налага тяхното институционализиране, доказано с
негативен ефект върху развитието на децата.
За успешната реформа на ДМСГД Русе се работи целенасочено по превенция
на изоставянето на деца, в рамките на изградения координационен механизъм на ниво
Родилен дом и в отделението за недоносени деца към ДМСГД. През периода август –
септември се работи активно по 14 текущи случая на превенция на настаняването
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на деца в ДМСГД поради социални и медицински причини или нежелание на
родителите да се грижат за тях. За 11 от тези деца е предотвратено настаняването в
ДМСГД и те растат в своите биологични семейства, като подкрепата от страна на
специалистите продължава. Едно от децата е настанено в приемно семейство, а
задругите 3 деца се работи за реинтеграция в семейна среда.
Добрата съвместна работа и координация на всички институции и организации в
област Русе, които работят за благоденствието на децата в изпълнение и на
националната „Визия за деинституционализация на децата в Р България“ дава своите
резултати при реализирането на национални проекти, като „Посока: семейство“, които
целят всяко дете да бъде щастливо и да расте в семейство.

Изготвил: Ана Попова
Координатор на Министерство на здравеопазването за област Русе
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