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 2007-2013”, 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 2011г. и се
предвижда да приключи не по-късно от 26 август 2014 г.
Проектът е с общата стойност 1 972 503,62лв и се съфинансира от Европейския
социален фонд (ЕСФ) на Европейския съюз.
Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на здравеопазването,
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, 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.
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.
Министерство на здравеопазването 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.

Приложение № 2
НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ „ПОСОКА:СЕМЕЙСТВО“ В ОБЛАСТ РУСЕ
Към 30.03.2014 г

За периода на действие на проект „Посока:семейство“ на територията на област
Русе са финализирани успешно всички основните дейности, които да подготвят
реформирането на ДМСГД- Русе, каквато е и основната цел на проекта.






Строително – ремонтните дейности в ДМСГД приключиха. Предстои
оборудването и обзавеждането на новите услуги и тяхното стартиране.
Преди стартирането на социалните услуги Община – Русе ще проведе подбор
на необходимия персонал. Ще кандидатстват както специалисти от ДМСГД,
така и външни лица.
За да се гарантира качествен старт на услугите се проведоха обучения на
персонала на ДМСГД, в което се включиха всички. Обучението на всяка от
групите протече в рамките на три дни. Обхванати бяха два модула – модул
на въвеждащо обучение /1-ви ден/ и модул на надграждащо обучение /2-ри и
3-ти ден/.
Целта на това обучение бе: Да се повиши капацитета на персонала на
ДМСГД за предоставяне на нов модел на качествена грижа за настанените
деца и да се създадат условия за екипите на новите услуги за придобиване на
знания, умения и компетентности, необходими за работа с целевите групи и
предоставяне на услугите. Също така се проведоха и групови супервизии,
които се извършиха от партниращата организация „Надежда и домове за
децата“ – клон България. Професионалните знания, умения и
компетентности, които персоналът придоби, ще са предимство, когато
служителите решат да кандидатстват в екипите на новите интегрирани
здравно-социални услуги.
Проведен бе конкурс за рисунка на тема „ПОСОКА: семейство“ сред
учениците от средна степен на тема: „ОБИЧ И СЕМЕЙСТВО – ОТ ТОВА
ИМА НУЖДА ВСЯКО ДЕТЕ“ , чрез който да се пупуляризира процеса на
деинституционализация сред една от целевите групи по проекта - учениците
от горна училищна възраст, които са и бъдещи родители. Най – много
творби имаше от област Русе. Това наложи журито да вземе решение и да
присъди още една награда - допълнителна специална награда за още една
творба от област Русе. Наградите бяха връчени лично от министъра на
здравеопазването д-р Таня Андреева на 05.11.2013г. в МЗ.

За наша гордост най-много гласове събра рисунката на Венцислав Йорданов от
Английска езикова гимназия в гр. Русе, които бе класиран на първо място. По
регламент избраният за най-добър плакат от конкурса се използва за лице на
торбичката, която се изработи като част от мерките в „Информиране и
публичност“. Торбичките се отпечатаха в тираж 30 000 бр. и се разпространиха в
търговската мрежа.

Специалната награда журито присъди на Надежда Илиева Анева и Симонела
Тодорова Бончева от Професионална гимназия, гр. Бяла, Област Русе.
Идейно съдържание на тяхната рисунка представя най-добре името и
посланието на проекта, а именно „ПОСОКА: семейство“ .
Тяхната рисунка стана лого на проекта и лице на обложката на филма
„ПОСОКА: семейство“, които се създаде по проекта и в момента се излъчва по
националните медии.


Проведен бе фолклорен фестивал в ромската етническа общност на
16.10.2013г. Организиран бе от Българска издателска компания според
изискванията за визуализация във физкултурния салон на Основно училище
„Олимпи Панов”. Във Фолклорния фестивал взеха участие децата от
ДДЛРГ „Надежда“, деца с които работи Комплексът за социални услуги
с деца и семейства и деца от училището. Присъстваха гости от РДСП,
КСУДС, ОЗД, АСП, проектните координатори от „И аз имам семейство” към
община Русе, както и ученици от ОУ“Алеко Константинов“, където учат
също ромски деца. Водещите на събитието информираха присъстващите ги
стимулираха за участие. Гостите и учениците от училището бяха запознати
от местния координатор за целите на проекта и цялостния процес по
преструктуриране на ДМСГД в страната.

Присъстваха 158 човека на събитието, които имаха възможност да разгледат изложба
от рисунки на тема „Посока: семейство” на участници в конкурса за рисунка от
пилотните области, да се насладят на изпълненията на поканените деца, да гледат
филма за процеса по деинституционализация в пилотните области.


На базата на осъществените анализи и оценки на децата от ДМСГД- Русе
МДЕ Русе планира разкриването на следните здравно- социални услуги,
които ще стартират своята дейност по втория компонент на проект
„Посока:семейство“, по който община Русе кандидатства с проектно
предложение пред ОПРЧР, операция Шанс за щастливо бъдеще.
1. Семейно-консултативен център индикативен
капацитет 736
потребителя годишно, индикативен капацитет 30
2. Център за майчино и детско здраве индикативен капацитет 239
новородени и техните семейства годишно, индикативен капацитет 50
3. Център за психично здраве за деца от 0-3 години, индикативен
капацитет 20
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. Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от
постоянни грижи – индикативен капацитет 8

Конкретни резултати по проекта за децата:
От стартирането на проекта:
 Изведени са 48 деца на възраст от 0 до 3г.: От тях 15 са с увреждания или
с хронични заболявания, а 3 с голяма степен на недоносеност.
 19 деца са реинтегрирани в биологичните им семейства
 11 деца с увреждане или хронични заболявания са настанени в приемни
семейства, като 3 от тях са осиновени, а 1 е в процедура в момента
 23 деца са осиновени.
 2 деца от са настанени в ЦНСТ, като едното е в процедура по осиновяване
 Новородени здрави деца от 0 до 3г. и недоносени деца от област Русе, не
се настаняват в специализирани институции.
През 2013 г. в ДМСГД са настанени 5 деца, като:


4 от тях бяха осиновени до края на годината

 С 1 дете се работи по реинтеграция с биологичното семейство след подобряване
на здравословното състояние
Към 31.12.2013г. децата в ДМСГД - Русе бяха 3. Целева група на проект
„ПОСОКА: семейство“ 2 деца и 1 дете от целевата група на проект „Детство за
всички“.
2014г. са настанени 3 деца с тежки увреждания.
2 от тях вече са вписани в РДПО, а за едното се работи за реинтеграция след
подобряване на здравословното състояние.
Специфичното за процеса на деинституционализация на децата от 0 до 3 години и
за развитието на проект „ПОСОКА:семейство” в област Русе
Един от големите успехи за Русе в този процес е намирането на дом и семейство за
децата с увреждания. 11 деца с увреждания или хронични заболявания са настанени в
приемни семейства, като вече 3 от тях са осиновени, а едно е в процедура по
осиновяване. С приемните семейства работят ОЗД, КСУДС, екипа по проект „И аз
имам семейство“, както и екипа по приемна грижа към ДСП Русе. Има подписано
Тристранно споразумение между МБАЛ – Русе, КСУДС и ОЗД. Забелязва се, че
нагласите и вратите на Родилно отделение са променени и отворени към
сътрудничество със социалните служби, имат желание да бъдат обучени, както и
желанието им при тях ежедневно да присъства социален работник. Интересуват се по
въпросите по превенция и що е дете в риск. Също така управителят на МБАЛ Русе е
издал „Инструкция за организация на дейността при хоспитализация на малолетни и
непълнолетни деца, нуждаещи се от закрила“, където са разписани дейности по закрила
на непълнолетни родилки и техните деца, дейности по закрила на новородени с майки,
за които са налице индикации да ги изоставят, дейности по закрила на деца, за които е
налице съмнение или има данни за насилие, неглижиране или изоставяне,
интоксикации и други суицидни състояния при които съществува опасност от

увреждане на физическото, психическото, нравственото и социалното им развитие,
дейности по закрила на новородени с увреждания.
При раждане от непълнолетна майка, недоносено дете или риск от изоставяне
МБАЛ уведомява ОЗД, а те от своя страна доставчика на социална услуга – КСУДС.
Социалните работници посещават Родилно отделение, като оказват специализирана
помощ на майката и запознават семейството с социалните услуги.
Два пъти седмично социален работник от КСУДС посещава Родилно отделение и
работи по превенция на изоставянето на деца.
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.
Също така, специфично за деинституционализацията в област Русе са децата, на
които директно от Родилно отделение им е намерено дом и семейство, където да
израснат в уютна и топла семейна среда в лицето на приемни семейства и такива,
които след набавяне на килограми в отделение за недоносени деца към ДМСГД
също влизат в приемни семейства,
без да се налага тяхната
институционализация. През 2013 година 10 деца, изоставени от своите родители са
настанени директно от Родилно отделение или отделение за недоносени деца към
ДМСГД в приемни семейства. През 2014г. 4 деца са настанени от Родилно в приемни
семейства.
Към 30.03.2014г. в ДМСГД – Русе има 6 деца / 5 под 3 години и 1 над 3 години /.
Всички деца са с тежки увреждания и имат нужда от постоянни медицински грижи. С 3
деца се работи по посока реинтеграция в биологичното семейство след подобряване на
здравословното им състояние. До тогава ще бъдат настанени в новата специализирана
услуга. Двете деца са вписани в РДПО и се работи за осиновяване.

Изготвил: Красимира Кулева
Координатор на Министерство на
здравеопазването за област Русе

