Ефективност на системата за закрила
През 2006 г. броят на подадените сигнали за дете в риск към Отделите за
закрила на детето в страната са 40 165 (жалби, молби, телефонни обаждания и др.,
вписани в дневника за регистриране на получените сигнали). Трябва да се
отбележи, че при повече от една трета от подадените сигнали не се налага
намесата на отдела за закрила на детето и предприемането на мерки за закрила. От
гледна точка на социалната работа, “случай” се отваря само когато се установи, че
детето има нужда от закрила, след като всеки от сигналите за дете в риск се
проверява.
Това показва, че успешно се развива системата на закрила на детето
като се осигурява все по-голям достъп до сигнализирането и се увеличава
доверието в адекватната и своевременна намеса от органите по закрила за
предотвратяване на риска за детето. Не само повишената обществена
информираност за функциите и ролята на ОЗД, но и промяната на
обществените отношения с поставянето на детето във фокуса и вниманието
на държавната политика и грижи, повишават чувствителността на хората
и сигурността, че ще получат подкрепа и помощ от институциите за закрила
на детето.
1. Превенция
Целта на превенцията като мярка за закрила на детето е чрез съдействие,
подпомагане и услуги в семейна среда да се предотврати настаняването на детето в
специализирана институция. От гледна точка на социалната проблематика и
политика, явлението изоставяне на новородено се разглежда във връзка с риска от
институционализиране на детето.
В сравнение с началото на периода на изграждане на системата за закрила на
детето до края на 2005 г. се установява увеличаване на случаите на превенция, по
които са работели ОЗД.
През 2006 г. социалните работници са работили общо по 3792 случая на
превенция на настаняването в институция. Успешно приключилите случаи, в
които е предотвратено настаняването на дете в специализирана институция, са
2042. Почти една трета от тези случаи се отнасят за предотвратяване настаняването
на новородено дете в институция – 1336 (тези случаи са с 98 повече в сравнение с
предходната година). Повече от половината от общия брой случаи на превенция
приключват с предотвратено настаняване – 54%.
2. Реинтеграция
Реинтеграцията е процес на трайно връщане на детето от настаняване извън
семейството в биологичното семейство или осиновяването му.
Социалните работници са работили по 3149 случая, от които успешно
реинтегрирани в биологичното семейство са 1509 деца и в семейство на
осиновители 634. Успешно приключените случаи на реинтеграция в биологичното
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семейство през отчетния период са 48% от общия брой случаи. Ако през 2001 г.
година се правят първите опити, в резултат на които са реинтегрирани 42 деца, то
през годините броят им нараства и през 2003 г. те са вече 1050. В сравнение с
предходната година относителният дял на случаите на успешна реинтеграция се
запазва почти същия. От влизането в сила на подзаконовите нормативни актове към
ЗЗД през 2003 г. до края на 2006 г. децата, които са се върнали в биологичните си
семейства, са 7619.
3 .Настаняване в семейство на близки и роднини
С изграждането на системата за закрила на детето и прилагането в
практиката на подзаконовите нормативни актове към Закона за закрила на детето,
се откриват нови възможности и алтернативи, позволяващи то да бъде отглеждано
в семейна среда. Настаняването в семейство на близки и роднини е една от
мерките, които се прилагат много успешно от всички ОЗД.
Броят на настанените деца при близки и роднини за годината е 1955 или с
200 повече в сравнение с предходната година. В страната към 30.12.2006 г.
настанените и отглеждани в семейство на близки и роднини деца са общо 5536.
Ако през 2002 г. броят на отглежданите от близки и роднини е бил 878,
през 2004 г. нараства на 1996, то през 2005 г. – това са вече 4026 деца, отглеждани
по този начин.
4. Настаняване в приемно семейство
Настаняването в приемно семейство е една от мерките, които се прилагат за
осигуряване правото на детето да живее в семейна среда, когато собствените му
родители не са в състояние да полагат грижи.
Kъм 31.12.2006 г. настанените в приемно семейство деца са 75.
5. Настаняване в специализирана институция
През 2006г., настанените в специализирани институции деца от Д “СП” са
3523. При направената оценка на специализираните институции бе установено, че
около 20% от отглежданите деца се намират там по силата на договор между
родителите и директора на институцията, тъй като поднормативните актове бяха
синхронизирани с изискванията на ЗЗД през същата година. В резултат ОЗД
активизираха работата по оценка и преглед на случаите на намиращите се в
домовете деца, поради което броят на настаняванията е толкова голям.
Децата, настанени за първи път в специализирана институция през 2006 г. са
2 386 (данните са от информационните карти на институциите).
Децата, за които през 2006 г. е осигурена семейна среда вместо да бъдат
настанени в институция, са 5581 (в резултат на превенция, реинтеграция, настанени
при близки и роднини, настанени в приемно семейство).
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7. Направления за ползване на социални услуги
Данните от информационните карти за 2006 г. показват, че през годината
ОЗД са издали 3332 направления за ползване на социални услуги. Издадените
направления са с 1599 повече в сравнение с предходната година, което се дължи на
функциониращите вече комплекси за социални услуги за деца и семейства.
Става дума за ползване на услуги за деца в дневни центрове, места за
временно настаняване и др., т.е. за социални услуги, които са мярка за закрила в
семейна среда.
Данни за дейността на ОЗД
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