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"ПОСОКА: семейство"
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.
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.
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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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НАПРЕДЪК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОСОКА: СЕМЕЙСТВО”
В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 30.07.2012 Г.
За периода март-юли 2012 г. в община Русе е назначен координатор на МЗ по
проект „Посока: семейство” за област Русе. Определен е мултидисциплинарен екип от
специалисти, който под ръководството на координатора на МЗ за област Русе да
извърши групата от оценки и анализи, необходими за извеждане на децата от ДМСГДРусе в семейна или близка до семейната среда и да планира нови медико-социални
услуги за подкрепа на децата и семейства от общността след реформирането на
ДМСГД- Русе.
В края на месец май консултантите на британската организация „Надежда и
домове за децата” обучиха мултидисциплинарния екип от експерти, определени да
участват в проект „ПОСОКА: семейство“, да извършат актуализация на оценката на
потребностите на настанените в Дома деца от 0-3 години и техните семейства.
Актуализацията на оценката на потребностите на децата и на техните семейства ще се
извърши чрез използването на иновативен инструмент за оценка на детските нужди,
използван при закриването на ДМСГД Тетевен и адаптиран от МЗ за конкретните
пилотни ДМСГД. Британската организация „Надежда и домове за децата” се включва
активно в подкрепа на проект „Посока: семейство” чрез експертизата на своите
представители и финансовата или материална подкрепа, която могат да осигурят за
семействата на изоставените поради бедност деца с цел да стане възможно връщането
им в биологичното семейство. В рамките на двудневното обучение, проведено в
Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе, определените експерти,
представители на ДМСГД-Русе, община Русе, Отдел за закрила на детето-Русе и
Регионална здравна инспекция-Русе обединиха своите усилия за търсене на
алтернатива за деца, изоставени от своите родители и настанени в специализираната
институция, като решаваха реални случаи, докато се обучават.
В периода март-юли се извършиха и активни дейности по превенция на
изоставянето на деца на ниво родилен дом. Координаторът на МЗ по проект „Посока
семейство“ за Русе и координаторът на „Надежда и домове за децата“ за Русе се
включиха активно в работата по превенция на изоставянето на бебета в специализирана
институция, съвместно с официалните представители в изградения на местно ниво
координационен механизъм за своевременна реакция при риск от изоставяне на дете в
Родилния дом в Русе. Активно се работи по проследяването и оказване на подкрепа на
8 семейства, при които е предотвратено настаняването и изоставянето на бебе в
ДМСГД.
На следващо място се осъществиха подготвителни дейности по реализирането
на анализите, предвидени в проектното предложение, по които трябва да започне
работа мултидисциплинарния екип от специалисти, а именно:
1. Анализ за потребностите на децата и техните семейства;
2. Изследване на причините за настаняване на децата в институцията и найчестите пречки за намиране на алтернативна семейна среда;
3. Идентифициране на нуждите от здравни и социални услуги чрез анализ и
оценка на наличните такива на територията на областта;
4. Оценка на ресурсите на ДМСГД.
През изминалия период се работи целенасочено за представянето на целите на
проект „Посока: семейство” пред всички заинтересовани страни и отговорни
институции и се организират механизми за съвместни дейности. Координаторът на МЗ
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е включен като постоянен член в сформирания на 31.05.2012 г. координационен
механизъм по деинституционализация на областно ниво. Координационният механизъм
е в процес на апробиране от всички заинтересовани страни след представянето му от
координатора на „Надежда и домове за децата” на кръгла маса, проведена на 05.07.2012
г. под надслов „Заедно за по- добро бъдеще на децата”.
През месец юли се работи активно по съдействие на служител на Отдела за
закрила на детето при работа по реинтеграция на децата от ДМСГД. Към момента се
работи по 14 случая на реинтеграция на деца в биологичното им семейство. През месец
юли са осиновени четири деца, след проведени екипни срещи са взети решения за
прекратяване на настаняването на 5 деца и тяхното реинтегриране в
биологичното им семейство в началото на месец август. За две от децата е взето
решение да бъдат настанени в приемно семейство, поради невъзможност на
биологичните им родители да се грижат за тях .
В края на месец юли децата в ДМСГД Русе, настанени с настанителна заповед
на Директора на Дирекция за социално подпомагане са 36:
- Отделение за деца с малформации – 16 деца;
- Жилищен блок – 13 деца;
- Приемно-карантинно отделение – 7 деца;
- В отделение за недоносени деца са настанени 5 деца за набавяне на
килограми;
- Децата, ползващи услугата дневна грижа в ДМСГД са 71;
- Децата, ползващи услугата седмична грижа са 9;
- Децата, ползващи почасови услуги са 35
Общо 156 деца към 30.07.2012 г.
От 36 деца с настанителна заповед на Директора на Дирекция за социално
подпомагане към момента 6 деца са целева група на проект „Детство за всички” и ще
бъдат оценявани от екипа на проект „Детство за всички”.

Изготвил: Ана Попова
Координатор на МЗ за област Русе
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