Приложение № 1

"ПОСОКА: семейство"

Инвестира във вашето бъдеще!

НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ „ПОСОКА: СЕМЕЙСТВО“ В ОБЛАСТ РУСЕ
към 01.06.2013 г.
За периода на действие на проект „Посока: семейство“ на територията на област
Русе са финализирани успешно основните дейности, които да подготвят
реформирането на Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – Русе, каквато е и
основната цел на проекта.
За децата под 3-годишна възраст, настанени в ДМСГД – Русе на резидентна грижа
до 31.12.2012 г. Мултидисциплинарният екип по проект „Посока: семейство“, който
включва представители от следните институции: отдел за „Закрила на детето“ – Русе,
Регионална здравна инспекция (РЗИ), Община Русе и ДМСГД – Русе финализира
актуализирането на 16 оценки на потребностите на децата от 0 – 3 години, настанени с
мярка за закрила в ДМСГД – Русе и оценката на капацитета на техните семейства.
Екипът обследва всяко дете и посети всяко семейство, за да прецени кое е в найдобрият интерес на детето – реинтеграция в биологичното или разширеното семейство,
приемна грижа, осиновяване или настаняване в център за настаняване от семеен тип.
На базата на актуализираните оценки се изготвиха индивидуални планове за
деинституционализация за всяко дете, които поставят конкретни срокове за извеждане
на всички деца от институцията в семейна или близка до семейната среда.
Предвижда се до края на месец юни всички деца от институцията на
резидентна грижа да бъдат изведени в среда близка до семейната, а за тези, които са
с увреждания и се нуждаят от по-специализирана медицинска грижа е предвидено да
бъдат настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания,
планиран в рамките на проект „Посока: семейство“, изграден със средства на
Оперативна програма „Регионално развитие” и стартиращ по втория компонент на
проект „Посока: семейство“.
Паралелно се осъществяват и оценките на децата по проект „Детство за всички“,
за които се предвижда изграждане на центрове за настаняване от семеен тип.
В рамките на проект „Посока: семейство“, Мултидисциплинарният екип по
проекта – Русе осъществи следните анализи:
• Анализ за причините за настаняването на децата в ДМСГД – Русе;
• Анализ на наличната мрежа от социални, образователни и здравни услуги за
децата от 0 – 3 години в област Русе;
• Анализ на ресурсите на ДМСГД – Русе.
Тези анализи се осъществиха с цел да се планират и разкрият най-релевантните
услуги, с които да се покрият всички потребности на децата от 0 – 3 години и техните
семейства, без да се налага тяхното институционализиране, доказано с негативен
ефект върху развитието на децата.

1. На базата на осъществените анализи и оценки на децата от ДМСГД –
Русе Мултидисциплинарният екип по проекта – Русе планира разкриването на
следните здравно-социални услуги, които ще стартират своята дейност от м.
декември 2013 г, по втория компонент на проект „Посока: семейство“, по който
община Русе кандидатства с проектно предложение Център за психично здраве за
деца от 0 – 3 години, индикативен капацитет 20 пред Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, операция „Шанс за щастливо бъдеще“.
2. Семейно-консултативен център индикативен капацитет 736 потребителя
годишно, индикативен капацитет 30.
3. Център за майчино и детско здраве индикативен капацитет 239 новородени
и техните семейства годишно, индикативен капацитет 50.
4. Център по приемна грижа, заместваща грижа и подкрепа на осиновяването,
индикативен капацитет 15.
5. Дневен център за деца с увреждания от 0 – 3 години, индикативен капацитет
20.
6. Звено майка и бебе, индикативен капацитет 8 със Звено за спешен прием за
бебета в риск с капацитет 4 места.
7. ЦНСТ за деца с тежки увреждания – индикативен капацитет 8.
На базата на осъществените анализи и оценки на децата от ДМСГД – Русе
Мултидисциплинарният екип по проекта – Русе разработи Регионален план за
деинституционализация на децата от ДМСГД – Русе, който представя:
• В първата си част основните изводи от анализите, които обуславят планирането
на тези нови здравно-социални услуги, които да заместят досегашния модел на
отглеждане на деца от 0 – 3 години, които са отделени от семейната среда в
институционален тип грижа към семеен тип грижа, чрез подкрепа и работа със
семействата им.
• Във втората част на плана е представен оперативен план за закриване/
трансформиране на ДМСГД – Русе с конкретни дейности, мерки, срокове и
отговорници, за осъществяване на плавен преход от единия тип институционална
грижа към предоставянето на услуги в общността за рисковите общности. Във втората
част на плана се планират мерки и срокове за извеждането на всички деца от
институцията, мерки по отношение на персонала на ДМСГД – Русе, мерки и дейности
за материалните ресурси и сградения фонд на ДМСГД – Русе. Представена е и е
планирана ликвидацията на ДМСГД – Русе, както и всички дейности, които ще се
осъществяват в подкрепа на устойчивостта на деинституционализацията на децата от
ДМСГД – Русе и затварянето на входа на институцията – работа в мрежа по
превенция на изоставянето на деца, координационни дейности с всички
заинтересовани страни.
Конкретни резултати по проекта за децата:
През 2012 г. в ДМСГД – Русе са настанени само 17 деца с мярка за закрила по
Закона за закрила на детето, а са изведени 38 деца в семейна или близка до семейната
среда. За периода януари – декември 2012 година са осъществени общо 17
реинтеграции на деца в семейна среда, осиновени са 18 деца, 2 деца са настанени в
приемни семейства, едно дете с увреждане е изведено в център за настаняване от
семеен тип в гр. Русе.
Към 01.01.2013г. децата в ДМСГД – Русе са общо 19. Целева група на проект
„Посока: семейство” са 13 деца и 6 са децата целева група на проект „Детство за
всички“.

През 2013 г. има само две новонастанени деца от 0 – 3 години с увреждане на
резидентна грижа в ДМСГД – Русе. През месец април 2013 година
Мултидисциплинарният екип по проекта извърши актуализация на оценката на
потребностите и оценката на родителския капацитет на тези две деца. За едното дете
тече напасване с приемно семейство, а за другото е определено осиновително
семейство.
Към 31 май 2013 година в ДМСГД – Русе има само 8 деца с увреждания на
резидентна грижа. Пет деца са под три годишна възраст и са целева група на проект
„Посока: семейство“ и 3 деца са над 3 години и са целева група на проект „Детство за
всички“. За всички деца е предвидено да бъдат изведени в семейна или близка до
семейната среда до 30 юни 2013 г., а за тези които се нуждаят от специализирана
грижа ще бъдат настанени в новите услуги от резидентен тип след стартирането
им през месец декември.
За периода януари – май 2013 в ДМСГД – Русе са изведени 11 деца в семейна или
близка до семейната среда. Осъществени 6 реинтеграции на деца в биологичните им
семейства или в семейства на близки и роднини, 4 деца с увреждания са настанени в
приемни семейства, 1 дете е осиновено. Тези много добри показатели са резултат от
добрата координация между всички заинтересовани страни, участващи в процеса на
деинституционализация и работата в мрежа по превенция на изоставянето или
настаняването на деца в институция за бебета, каквато е ДМСГД – Русе.
Съвместно с НПО „Надежда и домове за децата”, който подкрепя реализацията на
проект „Посока: семейство“ с логистична, консултанска и материална помощ за
семействата на децата от 0 – 3 годишна възраст, които са целева група на проект
„Посока: семейство“, както и с отделите „Закрила на детето“, МБАЛ – Русе и Бяла,
общините на територията на областта, РЗИ, социалните услуги в общността и други
заинтересовани институции през периода на действие на проекта се работи активно и
са наблюдавани над 100 случая на превенция на изоставянето или настаняването на
деца в ДМСГД – Русе. В част от случаите с малко подкрепа и напътствия семействата
се стабилизират и отглеждат децата си в семейна среда. За други е необходима подългосрочна подкрепа и наблюдение от услугите в общността, докато започнат да се
справят сами с отглеждането на децата си.
Голям успех за деинституционализацията в област Русе са децата, които
директно се настаняват от Родилен дом в приемни семейства и такива, които след
набавяне на килограми в отделение за недоносени деца към ДМСГД – Русе също влизат
в приемни семейства, без да се налага тяхната институционализация. През 2013 година
6 деца, изоставени от своите родители са настанени директно от Родилно отделение
или отделение за недоносени деца към ДМСГД – Русе в приемни семейства.
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