Ефективност на системата за закрила
Първо полугодие 2007 г.
Eфективността на системата за закрила на детето се доказва от нарастващия
брой сигнали - жалби, молби и преписки, по които работят Отделите за закрила на
детето в страната. Логиката на закрилата е все по-голям достъп до
сигнализирането, доверието
в адекватната и своевременна намеса за
предотвратяване на риска за детето от органите по закрила. През първото
полугодие на 2007 г. към ОЗД/ОСЗ са подадени 20 828 сигнала за дете в риск, което
представлява с 11% повече в сравнение със същия период през 2006 г. От гледна
точка на социалната работа, “случай” се отваря за всяко дете, за което се установи,
че има нужда от закрила, след като всеки от сигналите за дете в риск се проверява.
За 35% от децата, за които е подаден сигнал е установено, че се намират в ситуация
на риск и е отворен случай, по който се предприемат мерки за закрила.
В ДАЗД периодично (на шест месеца) се получават отчети от всички ОЗД в
страната. Данните за първото полугодие на 2007 година показват:
1.През първото полугодие на 2007г. социалните работници са работили по 3 702
случая на превенция и от началото на годината към месец юли има 995
предотвратени изоставяния на деца. В 27% от всички случаи на превенция,
имаме предотвратено изоставяне.
2. Настаняване при близки и роднини – В страната към 30.VІ.2007г.
отглежданите деца в семейство на близки и роднини са общо 5529 или с 315
повече в сравнение със същия период на 2006 г. Броят на настанените деца при
близки и роднини за периода е 1 134. През същия период на 2006 г. настанените
деца при близки и роднини са били 1 024.
3. Реинтеграция в биологичното
семейство или в семейство на
осиновители – Социалните работници са работили по 4720 случая на
реинтеграция, от които 34% (1622) са приключили успешно с настаняване на
детето в семейна среда – в биологично семейство и в семейство на осиновители.
Това са случаите, при които в периода за наблюдение на детето и семейството
не се налага предприемането на други мерки за закрила, свързани с настаняване
и реинтеграцията се приема за приключила успешно.
Осиновените за периода деца са 363, което по смисъла на Наредбата
също се смята за реинтеграция в семейна среда.
Реално в собственото биологично семейство са се върнали 1 259
деца или 27% от децата, с които се работи за реинтеграция.
От влизането в сила на подзаконовите нормативни актове към ЗЗД през
2003 г. до средата на 2007 г. децата, които са се върнали в биологичните си
семейства или са намерили свое семейство чрез осиновяване, са 5 886.
4. Общият брой на децата в приемни семейства към края на месец юни е 77 с 30 повече в сравнение със същия период на 2006 г., като само за полугодието
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са настанени 19 деца. Регистрираните кандидати, подали заявление за приемни
семейства са 57 в цялата страна, а утвърдените, при които може да бъде
настанено дете са 12. От тях 7 са утвърдени за професионално приемно
семейство.
Новите случаи, по които са работили ОЗД/ ОСЗ за настаняване на
дете в специализирана институция за първото полугодие на 2007 г. са 1361.
Въпреки добрата работа, показател за която са успешните случаи на
превенция и реинтеграция, броят на децата в специализираните институции
остава сравнително висок и темповете на намаляване не са така стремителни,
както би ни се искало.
Според получените данни от ОЗД към 30.06.2007 г., намиращите се в
специализирани институции деца са 8 457.
Децата, за които през първото полугодие на 2007 г. е осигурена семейна
среда (в резултат на превенция, реинтеграция, настанени при близки и
роднини, настанени в приемно семейство, осиновени) вместо да бъдат
настанени в институция, са 3 828.
Изготвените от ОЗД по чл.11, ал.3 от ППЗИХУ социални доклади са
5 915 за първото полугодие на 2007г., като 619 от децата, за които са изготвяни
доклади са станали случаи, по които са предприети мерки за закрила.
Издадените от ОЗД направления за социални услуги от ОЗД през
периода са 1 765 (близо 400 повече в сравнение със същия период за 2006г.),
като 55% са към новосъздадените Комплекси за социални услуги в десетте
пилотни общини.
Данни за дейността на ОЗД
Данни от отчетни карти, получени в Първо полугодие Първо полугодие
2006 г.
2007г.
ДАЗД
Настаняване в семейство на
близки и роднини
1024
1134
Настаняване в институции
1254
1361
Деца в приемно семейство
47
77
Реинтегрирани в биологичното
семейството
837
716
Получили полицейска закрила
300
293
Закрила срещу насилие
1002
1089
Брой приложени мерки по чл.23
от ЗЗД
10468
29 919
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Брой
успешни
превенция
на изоставянето

случаи

на
1129

995

През периода има заведени от ДСП 32 дела по чл. 75 от СК (за лишаване от
родителски права, когато поведението на родителя представлява опасност за
личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето), като
приключилите със съдебно решение за лишаване от родителски права са 24.
По данни на ОЗД отпадналите от училище деца през първото полугодие на
2007 г. са 3 577.
Общият брой деца, с които са работили ОЗД в страната е 28 572, като това
число включва децата в риск, децата, за които са получени уведомления по чл.139
от ППЗНП, деца със зависимости, не посещаващите училище и децата с изявени
дарби.
Общият брой предоставени мерки за закрила в семейна среда е 29 919 (по
чл.23 от ЗЗД).
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