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ИНФОРМАЦИЯ
за планираните дейности за деца и младежи с уврежданияв рамките на проект
«Детство за всички», «Да не изоставяме нито едно дете» на ОП «Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.»
В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в България” стартира през месец юни 2010г. и първият проект „Детство за всички”,
който се изпълнява от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ в партньорство с
Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, Агенцията за социално
подпомагане /АСП/ и Министерство на здравеопазването /МЗ/. Целта му е да се планират и
приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с
увреждания, над 3г. възраст, настанени в 24 специализирани институции за деца с
увреждания и 31 дома за медико-социални услуги. Проектът се финансира от ОП „Развитие
на човешките ресурси” 2007-2013.
Според проекта тези институции трябва да бъдат закрити до 2014 г., когато ще бъде
осигурен пълния капацитет на новите услуги. Предвижда се финансирането за
инфраструктурата да бъде осигурено от Оперативна програма «Регионално развитие» и по
Програма за развитие на селските райони.
В резултат от извършената оценка на потребностите на децата в специализираните
институции е необходимо да се планират услуги за 1 797 деца и младежи. Разработената
карта включва услуги за 2 076 деца и младежи, тъй като е необходимо да бъдат предвидени
и планирани потребностите на децата, които ще навършат 3 години след януари 2011 г. от
ДМСГД и на децата и младежите от общността1.
Предвид гореизложената информация е необходимо на територията на страната да
бъдат изградени 149 центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) всеки с капацитет до 14
деца. Във всеки център за настаняване от семеен тип е планирано настаняването на 12 деца,
като е предвидена възможността да се настаняват допълнително по 2 деца/младежи от
общността по спешност. Предвиждането на свободни места се свързва и с това, че все още
има деца, които се нуждаят от рездзидетна грижа, докото се изгради системата от услуги за
превенция на изоставянето им.
ЦНСТ трябва да бъдат изградени съгласно стандартите за достъпна архитектурна
среда. Във всеки от центровете в областните градове трябва да се предвидят места за деца/
младежи с можествени увреждания, които се нуждаят от специфични грижи. Необходимо е
също така да бъдат изградени 36 защитени жилища за младежи и 149 нови ЦНСТ с общ
капацитет 2 086 места;
1

По данни от информационната сиистема на ДАЗД ежегодно в институциите за деца с увреждания постъпват
средно по около 100 деца.
“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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При изготвяне на националната карта за всички деца и младежи от целевата група са
взети предвид следните фактори:
•

информация от оценката;

•

месторождение на детето;

•

налична информация в ДСП/ОЗД за биологични родители, близки и роднини и
наличие на контакти с детето;

•

наличие/ липса на услуги в дадено населено място или регион;

•

оценка на здравния статус, начина на хранене и прием на течности на определени
приоритетни групи деца и младежи;
Област Русе
На територията на област Русе в момента работи
институция, в която са настанени деца и младежи с увреждания:

1 специализирана

ДМСГД Русе, в който са настанени 8 деца с увреждания над 3 годишна възраст.
За периода 2012 – 2014 година на територията на област Русе предстои да бъдат
изградени и разкрити следните резидентни услуги за деца и младежи от целевата група на
проекта (общо 50 потребители):
Община Русе – 3 центъра за настаняване от семеен тип на обща стойност
2 043 302.54 лв., финансирани от ОПРР;

•

Нови работни места: - ще се разкрият 32 работни места
Етап на изпълнение: Стартирала процедура по обществена поръчка за СМР и
авторски надзор.
Краен срок на изпълнение: 28.12.2013 г. съгласно договора;

•

Община Бяла – 1 защитено жилище и 1 център за социална рехабилитация и
интеграция на обща стойност 578 958.00 лв., финансирани от ПРСР;
Нови работни места: - ще се разкрият 14 работни места;
Етап на изпълнение: Стартирала процедура по обществена поръчка за СМР;
Краен срок на изпълнение: 15.07.2015 г. съгласно договора;

В планираните услуги, съгласно действащите стандарти за численост на персонала
във всеки ЦНСТ ще работят 10,8 души, във всяко ЗЖ – 5 души, а в ЦСРИ – 9 души. Общо в
област Русе в новите услуги ще бъдат разкрити 46 работни места.
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Всяка община предстои да подготви и представи за финансиране проект за издръжка на
планираните услуги, който ще се финансира от ОП „РЧР”. Общият размер на средствата за
издръжка на услугите е 23 000 000 лв. За екипите на новите услуги проект „Детство за
всички” ще осигури обучение и супервизия, като след това всеки екип ще се включи в
подготовката на децата за преместване.
В октомври 2012 – април 2013 ще бъде направена 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 ще 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 ще се
проведе по специална методика, разработена за целта.
Към момента на подаване на информацията са реализирани 500 оценки на деца и
младежи от общо 1700.
Предстои провеждане на обучение на персонала на специализираните институции,
насочено към планиране на преместването на децата и младежите и подготовката им за
това. Целта е преместването да бъде плавен преход на децата от старите към новите услуги,
и травматичните преживявания от промяната да бъдат сведени до минимум.
Лице за контакти: Искра Иванова, координатор – ДМСГД Русе, област Русе по
проект „Детство за всички”, тел: 0882 82 67 49;
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