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ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ”
Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги
на регионално равнище” се изпълнява от Агенция за социално подпомагане с
партньорството на Държавна агенция за закрила на детето и асоцииран партньор
Национално сдружение на общините в РБългария.
Проектът подкрепя стартиралата в България реформа в областта на социалните
услуги,
наложила
през
последните
години
като
основен
приоритет
деинституционализацията. Целта на проекта е подобряване устойчивостта на процесите
по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на социалните
услуги.
Във връзка с изпълняваните по Проекта дейности, в периода 15.04 – 22.04.2015
год. бе извършено проучване на потребностите от подкрепа на персонала, назначен във
вече функциониращите на територията на област Русе социални услуги за деца и
младежи по проект „Детство за всички” и тези, чието разкриване предстои.
Анализът обхвана две от осемте общини, намиращи се на територията на област
Русе, които са идентифицирани за разкриването на общо четири социални услуги
резидентен тип (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи) и една услуга
в общността (Център за социална рехабилитация и интеграция), съответно община Русе
и община Бяла.
На територията на община Русе функционират три Центъра за настаняване от
семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ) - „Вяра”, „Надежда” и „Любов”, в които са
настанени деца и младежи с увреждания. На 31.03.15 год. приключи компонент 2 по
проект BG051PO001-5.2.12-0015-C0001 „Нашите деца са нашата отговорност” и от
01.04.15 год. трите социални услуги се финансират като държавно делегирана дейност.
Управлението на ЦНСТ „Любов” и „Надежда” е възложено на СНЦ
„Еквилибриум”, а това на „Вяра” на Сдружение „Дете и пространство”. Услугите
функционират с пълен капацитет и с назначен по щатно разписание персонал.
На територията на община Бяла е планирано разкриването на две социални
услуги: ЦНСТ за деца и младежи, настанени в Дом за деца лишени от родителска грижа
(ДДЛРГ) и деца с увреждания от общността и Център за социална рехабилитация и
интеграция (ЦСРИ) за деца и младежи, настанени в ДДЛРГ, деца с увреждания от
общността и семейства на деца и младежи, включително семейства на деца и младежи с
увреждания.
Предстои стартиране на услугите на 01.06.2015 год. Към момента на изготвяне на
Анализа е назначен част от персонала по щатно разписание. Публикувани са обявления
в сайта на община Бяла за удължаване на срока за прием на документи за незаетите
позиции в двата центъра (ЦНСТ и ЦСРИ). Одобрено и подписано е допълнително
споразумение в сила от 27.03.2015г. за удължаване на дейността, свързана с
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подготвителния процес за преместване на децата и младежите, настанени в домове за
деца, лишени от родителска грижа в ЦНСТ.
С оглед изпълнение на поставената задача бяха анкетирани 38 служителя в
упоменатите по-горе услуги, функциониращи на територията на област Русе и бяха
изведени потребностите от обучения, супервизия, консултации и методическа
подкрепа.
Във връзка с изпълнението на дейност № 11 по проект „Развитие на системата за
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, а именно:
Анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора - за хора с
психични разстройства, за хора с физически и сетивни увреждания; за хора с
деменция; за хора с умствена изостаналост и за стари хора, в периода 01.04.- 24.04.2015
год. бяха оценени специализираните институции (СИ), функциониращи на територията
на област Русе, а именно: Дом за стари хора „Възраждане“, Дом за възрастни хора с
физически увреждания „Милосърдие“, Дом за възрастни хора с деменция „Приста“,
намиращи се на територията на община Русе и Дом за стари хора, ситуиран в с.
Бистренци, общ. Бяла.
Анализът си постави за цел да даде актуална картина на състоянието на
упоменатите по-горе СИ; да подкрепи с информация изготвянето на предстоящата
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе, изхождайки от
националните приоритети за развитие на социалните услуги и насочвайки вниманието
към планиране на конкретни услуги за упоменатите рискови целеви групи.
Направените от Анализа изводи и заключения ще ориентират кои СИ на
територията на област Русе трябва незабавно да бъдат закрити и кои могат поетапно да
бъдат закривани в периода на действие на Националната стратегия за дългосрочна
грижа.

Областен координатор, област Русе
Ивелина Димитрова
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