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I.

УВОДНА ЧАСТ

Настоящият доклад е в синхрон с политиката за най-добрия интерес на детето,
насочена към подкрепа на семействата, създаване на най-добри условия за развитие на
децата и реализиране на техния пълен потенциал. Тази политика е основана и на зачитане на правата на детето, нормите, стандартите и принципите на универсалност, неделимост и недискриминация.
Реализираните дейности през отчетния период са в съответствие с Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и гарантират правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според специфичните им индивидуални потребности, основани на основните принципи: най-добра среда за развитието на детето е семейството и от първостепенно значение за децата е тяхното социално
включване.
Ангажирането на обществеността в подкрепа на децата, напускащи институции е
от съществено значение за постигане на трайна и дългосрочна реализация на тези деца
в обществото. От огромно значение е осъзнаването ни като общност, че всички страни
в процеса на деинституционализация и в грижата за децата (институциите, неправителственият сектор и обществото) заедно трябва да търсят и намират решения как да помагат на хората в неравностойно положение. Това от своя страна ще спомогне за преодоляване на общите страхове и неразбиране към процеса на деинституционализация,
както и ще даде на децата равен старт в живота.
Мониторинговият доклад има за своя основна цел да представи напредъка на
процеса на деинституционализация в България, както и да отчете изпълнението на Актуализирания план за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода 01.01 – 31.12.2019 г. Докладът
обобщава постиженията в процеса, натрупания опит, извършените дейности и предприетите инициативи. Той отчита също основните резултати, изводи и предизвикателства и дава препоръки за бъдещи решения и действия, които да способстват за по-добро
и по-качествено извършване на целия процес. Не на последно място докладът анализира организирането и лидерството на цялостния процес и показва взаимодействието и
координацията между всички участници в него.
Мониторинговият доклад е разделен на три части – уводна част, напредък и резултати в изпълнението на Актуализирания план за действие и основни изводи и препоръки.
В уводната част докладът включва описание на организацията и лидерството на
процеса и отчита постигнатите резултати по изпълнението на целите, заложени в Актуализирания план за действие за отчетния период, както и свързаните с това проблеми и
предизвикателства.
Втората част съдържа отчет за изпълнението на реализираните в процеса на деинституционализация мерки, направените промени в правната рамка, които касаят процеса, финансовото обезпечаване и допълнителните ресурси, вложени в подкрепа на деинституционализацията на грижата за деца в България.
Третата част е посветена на идентифицираните трудности и произтичащите от
тях изводи и препоръки в перспективата пред процеса.
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1. Основни постижения за периода
Анализът на данните през 2019 г. показва намаляване броя на децата, настанени в
съществуващите 21 броя специализирани институции на територията на страната. Общият брой на децата и младежите, които се отглеждат в институционална грижа е 510
като 426 от тях са настанени в ДМСГД1 (Дом за медико-социални грижи) и 84 в
ДДЛРГ (Дом за деца лишени от родителска грижа).
През 2019 г. са закрити 5 Домове за деца лишени от родителска грижа в общините Исперих, Гоце Делчев, Варна, Пловдив (2 ДДЛРГ). Децата и младежите са изведени от институциите след проведена индивидуална оценка на потребностите и насочване в подходяща грижа. Съществуващите ДДЛРГ от I до XII клас към разглеждания период са 8 броя като децата и младежите в тях са 84. През 2019 година
бяха изведени децата от ДМСГД – Видин, който е закрит от 01.01.2020 г. ДМСГД –
Ямбол е закрит от 01.02.2019 г.
В изпълнение на мерките, заложени в актуализирания План за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ през месец май 2018 г. със Заповед №РД01-0918/09.05.2018 г. на Изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане е спряно настаняването на деца до 3
години без увреждания в Домове за медико-социални грижи. Независимо от този факт
през 2019 г. в ДМСГД са настанени 46 здрави деца, 4 от които са над 3 г.
►
Информация за работата довела до намаляване на децата в специализираните институции, ограничаване/затваряне на входа към специализираните институции, настаняване в център за настаняване от семеен тип (брой и вид такива
резидентни услуги, брой деца, настанени в тях и др. статистически данни), настаняване в преходни и наблюдавани жилища (брой и вид, брой настанени в тях и др. статистически данни), настаняване в приемна грижа (статистика)2.
При извеждането на деца/младежи от специализирани институции се прилагат
комплексни интегрирани мерки и дейности, които са съобразени с индивидуалните
потребности. Социалните услуги за деца/младежи предоставяни в общността са стратегически подход в процеса на подкрепа, с оглед създаване на възможности за социално
включване и социална кохезия. Социалните услуги от резидентен тип предоставят
грижа за деца и младежи в среда близка до семейната, в случаите, когато са изчерпани
възможностите за прилагане на други мерки за закрила на детето, съгласно законодателството.
Общият брой на Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи
към 2019 г. са 268 броя с общ капацитет 3 338 места и заетост 2 876 настанени деца/младежи.
 146 Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет – 1 744 места и заетост 1 461 настанени деца;
 107 Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с
капацитет 1 437 места и заетост 1 277 настанени деца/младежи;
 7 Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с капацитет 93
места и заетост 80 настанени деца;

1
2

По данни на МЗ.
Подробна информация е налична в т. II на настоящия доклад
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 8 Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, с капацитет 64 места и заетост 58 настанени
деца.
Към социалните услуги от резидентен тип за деца/младежи се включват Преходните жилища и Кризисните центрове. В преходните жилища за деца се придобиват умения за самостоятелен начин на живот, с подкрепата на професионалисти. Дейностите в услугата инкорпорират подходи за самостоятелен начин на живот в подходяща преходна среда, с цел постигане на социално включване. Към 2019 г. общия брой
на функциониращите Преходни жилища на територията на страната са 16 като капацитета е 126 места и заетост - 103 Към 2019 г. на територията на страната функционират 19 Кризисни центъра за деца, с капацитет 196 места и заетост 116.

► Информация за разкритите социални услуги за деца в общността.
Системата за социални услуги в нашата страна се разширява значително през
последните години благодарение на реформите, насочени към подобряване на планирането, деинституционализацията и предоставянето на повече услуги, базирани в общността и в семейна среда. Целенасочените действия за изграждане на мрежа от социални услуги в общността е съществен елемент от цялостния процес на подкрепа и защита
правата и интересите на лицата и децата. Общият брой на социалните услуги за деца
и семейства, предоставяни в общността на територията на страната, делегирана от
държавата дейност към 31.12.2019 г. е 630 броя, с капацитет – 14 459 места:
 87 Дневни центрове за деца и/или младежи с увреждания; деца и младежи с
тежки множествени увреждания, с капацитет 2 463 места и заетост – 2 529;
 4 Дневни центрове за деца с увреждания; деца с тежки множествени увреждания, с капацитет 112 места и заетост - 118;
 6 Дневни центрове за деца и младежи с увреждания със седмична грижа, с
капацитет 133 места и заетост - 145;
 1 Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания, с капацитет 50
места и заетост 53;
 53 Центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца, с капацитет 1
827 места и заетост 2 030;
 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи, с капацитет 25 места и заетост 25;
 13 Звена „Майка и бебе“, с капацитет 81 места и заетост 34;
 141 Центъра за обществена подкрепа, с капацитет 5 699 места и заетост 6 967;
 21 Центъра за работа с деца на улицата, с капацитет 409 места и заетост 428.
През 2019 г. откритите нови социални услуги за деца са 18, включително 5
социални услуги от резидентен тип, с общ капацитет 353 места:
 6 Центъра за обществена подкрепа, с капацитет 145 места;
 4 Дневни центрове за деца и/или младежи с увреждания, с капацитет 90 места;
 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца, с капацитет 40
места;
 1 Центъра за работа с деца на улицата, с капацитет 20 места;
 1 Кризисен център, с капацитет 10 места;
 1 Преходно жилище, с капацитет 8 места;
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 3 Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет
40 места;
Увеличен е капацитетът на 18 социални услуги за деца (ЦОП, ЦСРИ, ДЦДУ
и ЦРДУ) - общо с 216 места.
В периода от януари до декември 2019 г. общият брой на НЖ на територията на
страната е бил 18 с капацитет 88 места.
► Информация за работата по превенция
Общият брой случаи по превенция на изоставянето, по които се е работило
към края на месец декември 2019 г. е 3 471. Броят на успешно приключилите случаи
по превенция на изоставянето за 2019 г. е 1 749. Новите случаи, по които е открита
работа от началото на календарната година до 31.12.2019 г. са общо 2 8543.
Процесът на деинституционализация бе подкрепян и развиван от редица неправителствени организации. Те активно съдействаха на държавните институции, местните власти и на екипите за управление на проектите от Плана за действие. По този начин
бе осигурена подкрепа за справяне с възникналите предизвикателства в работата на
новите услуги и в общностите и осигурено подобряване качеството на живот на децата
и младежите. Приносът на неправителствените организации е отразен в раздел „Допълнителни ресурси в подкрепа на процеса на деинституционализация“.
2. Организация и лидерство на процеса
► Междуведомствена работна група (МРГ)
В изпълнение на политиката в областта на деинституционализацията на грижата
за деца, реализирана чрез Националната стратегия „Визия за деинституционализация
на децата в Република България”, в Плана за действие към нея е регламентирано създаването на междуведомствена работна група (МРГ), която да управлява и координира
този процес.
През 2019 г. са проведени 2 заседания на Междуведомствената работна група
(МРГ) по управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата
за деца, сформирана със Заповед № Р-20/07.02.2018 г. на министър-председателя г-н
Бойко Борисов, съответно на 18.03.2019 г., на което бяха представени и приети Мониторинговия доклад за периода 01.10.2016 – 31.12.2017 г. по изпълнението на Актуализирания план за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България и направените промени по отношение на работата
на ПЕРГ, а именно промяна в мандата на членовете на ПЕРГ от неправителствения
сектор от една на две години и на 18.07.2019 г., по време на което единодушно е приет
Мониторинговия доклад за периода 01.01.-31.12.2018 г.
► Постоянна експертна работна група (ПЕРГ)
Експертната работна група подпомага координацията на дейностите по Плана за
действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация
на децата в Република България”. Съпредседатели на работната група в отчетния период са председателят на ДАЗД и изпълнителният директор на Фондация „Сийдър“.
3

Отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2019 г.
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Предвид настъпили промени във ведомствата и организациите, ангажирани с
процеса на деинституционализация, е актуализиран поименния състав на ПЕРГ, като е
издадена Заповед № Р-13/01.02.2019 г. от председателя на МРГ.
За периода 01.01.-31.12.2019 г. са проведени 6 редовни заседания на Постоянната
експертна работна група съответно на 22.01.2019 г., 26.03.2019 г., 11.06.2019 г.,
25.06.2019 г., 02.07.2019 г. и 25.11.2019 г. Проведени са и две заседания на малката работна група за изготвянето на докладите на 09.04.2019 г. и на 29.05.2019 г. По време на
проведените заседания са обсъдени, съгласувани и приети Мониторинговите доклади
за периодите 01.10.2016-31.12.2017 г. и 01.01.-31.12.2018 г., разгледани са постъпили
искания за разширяване на целева група от страна на общини-бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 –
предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства
– КОМПОНЕНТ 1. и е обсъден доклад на Интернационал за правата на хората с увреждания относно т.нар. „групови домове“ в България. Допусната е промяна на целевата група за общините Бяла Слатина, Берковица, Троян, Харманли, Бургас, Казанлък
и Ловеч.
Функционирането на Постоянната експертна работна група, поставянето на дневен ред на основните проблеми и предизвикателства и вземането на своевременни и
адекватни решения, са от съществено значение за управлението и координацията на
дейностите по деинституционализацията на грижата за децата, развиване на услуги за
подкрепа и превенция.

► Управление и координация на местно ниво
В рамките на 2019 г. Надежда и домове за децата – клон България в партньорство
с Областните Администрации е свикала 6 Координационни механизма по деинституционализация в Бургас, Хасково, Кърджали, София и София област и успешно е разрешила казусите на над 25 деца и семейства в риск, чиято ситуация е била изключително сложна, поради което се е изисквало сътрудничеството и обединението на усилия на
всички активни страни в процеса.
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ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ

II.

1. Напредък в изпълнението на мерките, заложени в Актуализирания план за действие
Мярка

Отговорни
Участващи
Финансиране
Срок за реалиНапредък/Резултати
институции организации и
зация
и организаструктури
ции
I.
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ В СЕМЕЙНА СРЕДА
Мярка 1: Разширяване на мрежата от услуги за превенция на изоставянето на деца и раздялата им с техните биологични родители и семействата
1. Прилагане на целенасочена програма за
МТСП, АСП, МЗ, ДАЗД,
от държавния бю- - За подготовка
Дейността се изпълнява и през 2019 г.
превенция на изоставянето и разделянето на общини
доставчици на
джет чрез бюдже- на реформата в
децата от семействата с фокус върху:
социални услу- тите на общините
Центровете за
С ПМС № 104 от 02.05.2019 г. бяха нап- ранна интервенция;
ги, лечебни
– от 2018 г.
обществена под- равени изменения и допълнения на На- консултиране на родителите;
заведения и
крепа 2016-2017
редбата за условията и реда за осъщест- осигуряване на професионална подкрепа в
НПО
г.
вяване на мерки за предотвратяване изосдомашна среда;
-За предоставяне тавянето на деца и настаняването им в
- определяне на водещ социален работник
на новите услуги институции, както и за тяхната реинтегза работа със семейството и сътрудничество
– от 2018 г.
рация.
с ОЗД;
Промените в Наредбата поставят акцент
- оценка на рисковете и потребностите;
както върху подобряване на мерките за
- оценка на родителски капацитет;
подкрепа на родителите с цел превенция
- оценка на рисковете от родителско отчужна изоставянето, така и на интензивната
дение и други негативни отношения между
подкрепа, която се осъществява непосдеца и родители или между родителите;
редствено след настаняване на детето из- проследяване на развитието на детето и
вън семейството.
ситуацията в семейството;
- включване на медиатори при необходи(Допълнителна информация за изпълнемост;
ние на мярката: виж Мониторингов док- мобилна работа и др.
лад за 2018 г.)
2. Осигуряване на услуги за спешен прием
Общини, дос- МТСП, АСП
През 2018 г. е обявена процедура по ОП от ОПРЧР 2014- от 2018 г.
на деца или деца и родители/лица, които
тавчици на
РЧР, Компонент 1- „Продължаваща под2020 за период не
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Мярка

полагат грижи за детето в случай на кризисна ситуация (в срок до 1 месец) чрез
създаване в част от ЦОП до 4 места за
спешно настаняване

3. Осигуряване на патронажна грижа във
всички 28 области в страната (със ситуирано управление на услугата във всеки областен град) и обучение и супервизия на персонала

Отговорни
институции
и организации
социални услуги

Участващи
организации и
структури

МЗ

Общини, лечебни заведения, доставчици на социални
услуги

Финансиране

по-дълъг от 2 години, отговорна
институция
МТСП
 от държавния
бюджет чрез бюджетите на общините след изтичане на срока на
финансирането по
ОПРЧР 2014-2020
като част от стандарта за ЦОП, отговорни институции МФ и общини
Финансиране на
обучението: ОПРЧР 2014-2020
Финансиране на
услугата:
- от ОПРЧР 20142020 за период не
по-дълъг от 2 години, отговорна
институция МТСП
- от държавния
бюджет чрез бюджета на МЗ след
изтичане на срока
на финансирането

Срок за реализация

Напредък/Резултати

крепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставянето на социални и интегрирани здравно –
социални услуги за деца и семейства“.
Процедурата е отворена за кандидатстване до – 30.06.2021 г. с бенефициенти
общини.
През 2019 г. има сключени 2 договора с
общини за разкриване на 2 ЦОП от общо
18/ ЦОП/Общностни центрове.

От 2018 г.

През 2019 г. МЗ изготви и подаде в срок
проектно предложение по ОПРЧР по
процедура BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2
– предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и
семейства“ - КОМПОНЕНТ 2. Впоследствие поради възникнала необходимост от
разграничаване и отпадане на дейности
процедурата е прекъсната.
В резултат от преглед и анализ на нормативната уредба и съществуващият механизъм за предоставяне на здравни услуги
на деца в риск, Министерство на здравео-
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Мярка

Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

по ОПРЧР 20142020, отговорни
институции МФ и
МЗ

4. Преглед и актуализация на стандартите и
механизма за осъществяване на превенция
на изоставянето на ниво родилно отделение
и осигуряване на възможност за консулта-

МЗ, МТСП,
ДАЗД, АСП,
НПО, доставчици на соци-

МЗ, МТСП,
ДАЗД, АСП,
НПО, доставчици на соци-

МЗ, общини, лечебни заведения

2017 г. – за
прегледа и актуализацията

Напредък/Резултати

пазването
представи
аргументирано
предложение за промяна в предвидените
дейности по операция „Продължаваща
подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства“ –
Компонент 2“ с отпадане на дейността по
развитие на патронажната грижа. Аргументите са в посока, че не съществува
механизъм за предоставяне на финансови
средства за извършване на патронажна
грижа за деца на територията на цялата
страна, която да обхване всички деца в
риск до навършване на 3-годишна възраст. Освен това, осигуряването на медицински персонал за извършването на патронажна дейност е ограничено поради
липсата на достатъчно специалисти по
здравни грижи в системата на здравеопазването. За осигуряване на петронажна
грижа за деца до 3 г. е констатиран риск и
невъзможност за осигуряването на устойчивост на дейностите.
В гореописаната процедура, която предстои да бъде обявена не е включена дейността за патронажните грижи за деца.
През 2019 г. продължава дейността на
разкритите в 31 лечебни заведения с родилни
отделения
Здравноконсултативни центрове (ЗКЦ), в които
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Мярка

ция от социален работник във всяка болница с родилно отделение, който да осъществява и координацията с екипите на ОЗД и
ЦОП/услугите

Отговорни
институции
и организации
ални услуги,
лечебни заведения, общини

Участващи
организации и
структури
ални услуги,
лечебни заведения, общини

Финансиране

Срок за реализация
Постоянен – за
осигуряване на
консултацията

Мярка 2: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие и ранна интервенция на уврежданията
1. Осигуряване на устойчивост на създадеМТСП, 66
2016-2018 г. –
От 2016 г.
ните услуги за ранно детско развитие в 66
общини
МТСП чрез ОПобщини по Проекта за социално включване,
РЧР 2014-2020 от
финансиран в периода 2009-2015 г. със заем
държавния бюот Международната банка за възстановяваджет чрез бюджене и развитие
тите на общините
като дейностите
ще бъдат част от
реформираните
услуги, които ще
предоставя
ЦОП/ДЦДУ – от
2019 г.

Напредък/Резултати

медицински и немедицински специалисти
- лекари, психолози и социални работници, предоставят специализирани консултации, домашни посещения и психологическа подкрепа и превенция на изоставяне на деца за бременни, родилки с патология на бременността, деца с увреждания и хронични заболявания и недоносени деца.
Дейността е в процес на изпълнение и
през 2019 г.
Забележка: Операция „Услуги за ранно
детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020 г.,
се изпълнява и през 2019 г.
Осигурена е устойчивост чрез ОПРЧР по
процедура „Услуги за ранно детско развитие“. По схемата са сключени 62 договора с общини. Предоставени са общо
интегрирани услуги на 42 345 деца и семейства, а само за 2019 г. са обслужени
5025 деца и семейства, чрез участието им
в една или повече от дейностите, осигуряващи услуги за ранно детско развитие,
като напр. Ранна интервенция на уврежданията, Индивидуална педагогическа
подкрепа за деца с увреждания, Предоставяне на психологическа подкрепа и
консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване на родителски умения, Подкрепа за осигурява-
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Мярка

Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

не на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията,
Допълнителна педагогическа подготовка
за повишаване на училищната готовност
на деца за равен старт в училище, Семеен
център за деца от 0 до 3, Семейно консултиране и подкрепа и Индивидуална и
групова работа с деца и родители, включително които не са от уязвими групи, с
цел посещаване на детска градина.
2. Разширяване на услугите за ранно детско
развитие в национален мащаб чрез надграждане на дейностите в ЦОП чрез прилагане на програма за ранно детско развитие,
включваща задължителните дейности в съответствие с вече създадените по ПСВ услуги „Формиране на родителски умения“,
„Семейно консултиране и подкрепа“ и
„Здравна консултация“

МТСП, АСП,
общини

3. Разширяване на услугите за ранна интервенция на уврежданията и индивидуална
педагогическа подкрепа за деца с увреждания в национален мащаб чрез надграждане

МТСП, АСП,
общини

МЗ, ДАЗД,
доставчици на
социални услуги, лечебни
заведения и
НПО

от държавния бюджет чрез бюджетите на общините
– от 2018 г.

За подготовка на
реформата в
ЦОП – 2016-2017
година
За предоставяне
на новите услуги
– от 2018 г.

МЗ, доставчици на социални
услуги, лечебни заведения и

от държавния бюджет чрез бюджетите на общините
– от 2018 г.

За подготовка на
реформата в
ДЦДУ и ЦСРИДУ – 2016-2017

Дейността се изпълнява и през 2019 г.
С Решение на Министерския съвет (РМС)
№ 277 от 24.04.2018 г., изменено и допълнено с РМС № 776 от 30.10.2018 г. са
определени стандартите за финансиране
на социалните услуги, делегирани от
държавата дейности чрез общинските
бюджети през 2019 г. Утвърдени са стандарти в по-висок размер за предоставяне
на социалната услуга ЦОП/Общностен
център за деца и семейства (реформираната услуга, в която се предоставят програмите, заложени в Актуализирания план,
включително услугите за ранно детско
развитие).
Дейността се изпълнява и през 2019 г.
С РМС № 277 от 24.04.2018 г., изменено
и допълнено с РМС № 776 от 30.10.2018
г. са определени стандартите за финанси-
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Мярка

Отговорни
институции
и организации

на дейностите в дневните центрове и центровете за социална рехабилитация на деца с
увреждания чрез прилагане на програма,
включваща задължителните дейности в съответствие с вече създадените по ПСВ услуги „Ранна интервенция на уврежданията“
и „Индивидуална педагогическа подкрепа
за деца с увреждания“.

4. Провеждане на обучения на медицински
специалисти в родилно отделение относно
начина на съобщаване на родителите за увреждането на бебето

Участващи
организации и
структури

Финансиране

НПО

Срок за реализация
г.
За предоставяне
на новите услуги
– от 2018 г.

МЗ, МТСП,
АСП, общини, доставчици на социални услуги,
лечебни заведения

ОПРЧР 2014-2020

2017-2018 г.

Напредък/Резултати

ране на социалните услуги, делегирани от
държавата дейности чрез общинските
бюджети през 2019 г. Утвърдени са стандарти за предоставяне на услугата Дневен
център за подкрепа на деца с увреждания
и техните семейства, с включена програма „Ранна интервенция на уврежданията“
и за предоставяне на услугата Център за
социална рехабилитация и интеграция за
деца с увреждания, с включена програма
„Ранна интервенция на уврежданията.
Дейността е част от проекта на АСП
BG05М9ОР001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация
на децата и младежите“, който стартира
през м. 09.2018 г. Предстои през 2020 г.
да се проведат предвидените супервизии
и обучения. След направени изменения
във времевата рамка на проекта, дейностите ще се изпълнят в рамките на 2020 г.
Предвидени са обучения на медицински
специалисти в рамките на изпълнение на
проектна дейност „Провеждане на обучения и супервизия“.
По проект BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – дейността ще се изпълнява през 2020 г. след
провеждане на процедура за избор на изпълнител, за която ще се изготви техническа спецификация по възлагане обуче-
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Мярка

Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

нието на медицинските специалисти в
родилното отделение на външен изпълнител чрез обществена поръчка.
II.
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА ДЕЦА В РИСК, КОИТО НЕ СЕ ОТГЛЕЖДАТ ОТ БИОЛОГИЧНИТЕ СИ РОДИТЕЛИ
Мярка 1: Развитие на подкрепящи реинтеграцията в биологичното семейство социални услуги
1. Прилагане на целенасочена програма за
МТСП, АСП, МЗ, МОН,
За подготовка на Дейността се изпълнява и през 2019 г.
реинтеграция в биологичното семейство на общини
ДАЗД, РЗИ,
реформата в
деца, настанени в резидентни услуги и в
доставчици на
ЦОП – 2016-2017 С ПМС № 104 от 02.05.2019 г. бяха напприемни семейства, чийто основен фокус е:
социални услугодина
равени изменения и допълнения на На- осигуряване на непрекъсната подкрепа и
ги, лечебни
редбата за условията и реда за осъщестконсултиране на родителите, участие на
заведения и
За предоставяне
вяване на мерки за предотвратяване изосродителите в грижата за детето,
НПО
на новите услуги тавянето на деца и настаняването им в
- осигуряване на професионална подкрепа в
– от 2018 г.
институции, както и за тяхната реинтегдомашна среда,
рация.
- определяне на водещ социален работник
Промените в Наредбата поставят акцент
за работа със семейството и сътрудничество
както върху подобряване на мерките за
с ОЗД,
подкрепа на родителите с цел превенция
- оценка на рисковете и потребностите,
на изоставянето, така и на интензивната
- проследяване на развитието на детето и
подкрепа, която се осъществява непосситуацията в семейството,
редствено след настаняване на детето из- включване на медиатори при необходивън семейството.
мост,
- създаване на групи за подкрепа и взаимоРеинтеграция: Новите случаи, по които
помощ между биологичните и приемните
е открита работа от началото на каленродители,
дарната година до 31.12.2019 г., са общо
- мобилна работа, и др.
1 004. Успешно приключилите случаи по
реинтеграция през 2019 г. са 428.
2. Осигуряване на материална подкрепа за
АСП, общиПостоянен
Изпълнението не се диференцира по
реинтеграция в семейна среда
ни, доставчиучастващи институции, а като изпълнени
ци на СУ
дейности в подкрепа на детето. В този
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смисъл не е предвидена отделна
отчетност за изпълнението на тази мярка
от плана. Дейностите, извършени от
доставчиците на социални услуги са
посочени
в
третата
част
на
Мониторинговия доклад..
Мярка 2: Подобряване на процедурите по национално осиновяване и разширяване на подкрепата за кандидат-осиновителите и осиновителите
1. Създаване на Съвет за национално осиМТСП, МП
2016-2017 г.
новяване към МТСП и закриване на 28-те
регионални съвета по осиновяване
2. Облекчаване на процедурата за нациоМТСП, МП,
2016-2017 г.
В изпълнение на Решение № 704 на Минално осиновяване
АСП
нистерския съвет от 2018 г. за приемане
на мерки за трансформация на модела на
административно обслужване, през 2019
г., са направени промени в Наредба №
РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и
реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване (изм. и доп.
ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г.). С промените отпадна изискването кандидатосиновителите да представят някои удостоверителни документи (например: свидетелство за съдимост и документ, удостоверяващ, че срещу лицата не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер). Дирекции „Социално подпомагане“ по служебен път извършват справка за декларираните от лицата обстоятелства.
3. Прилагане на целенасочена програма за
МТСП, АСП, МЗ, МОН, МП, от държавния бю- За подготовка на Дейността се изпълнява и през 2019 г.
работа по осиновяване, която да постави
общини
ДАЗД, доставджет чрез бюдже- реформата в
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Отговорни
институции
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фокуса върху:
- осигуряване на обучение съобразно поредността на осиновяванията
- непрекъсната подкрепа и консултиране на
осиновителите
- осигуряване на професионална подкрепа в
домашна среда след осиновяването
- определяне на водещ социален работник
за работа с кандидат-осиновителите и осиновителите
- сътрудничество с ОЗД
- оценка на рисковете и потребностите преди и след осиновяването
- проследяване на развитието на детето и
ситуацията в семейството в следосиновителния период
- включване на медиатори при необходимост
- създаване на групи за обмен на опит и
взаимопомощ с участието на осиновители и
кандидат-осиновители
- подкрепа на детето при разбиране на същността на осиновителния процес и формиране на положителни нагласи и възгледи за
осиновяване (особено при по-големите деца, които са трайно институционализирани)
и др.
Мярка 3: Осигуряване на профилирана приемна грижа
1. Прилагане на целенасочена програма за
МТСП, АСП,
подкрепа на приемната грижа на местно
общини
ниво, чийто основен фокус е:

Участващи
организации и
структури
чици на социални услуги и
НПО

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

тите на общините
– от 2018 г.

ЦОП – 2016-2017
година

(Допълнителна информация за изпълнение на мярката: виж Мониторинговия
доклад за 2018 г.)

За предоставяне
на новите услуги
– от 2018 г.

МЗ, МОН,
ДАЗД, доставчици на соци-

от държавния бюджет чрез бюджетите на общините

За подготовка на
реформата в
ЦОП – 2016-2017

Изпълнението не се диференцира по
участващи институции, а като изпълнени
дейности в подкрепа на детето. В този
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- обучение на кандидати за приемни родители
- осигуряване на непрекъсната подкрепа и
консултиране на приемните родители
- определяне на водещ социален работник
за работа с приемното семейство и сътрудничество с ОЗД
- оценка на рисковете и потребностите,
- проследяване на развитието на детето и
ситуацията в приемното семейство
- включване на медиатори при необходимост - опитни приемни родители
- създаване на групи за обмен на опит и
взаимопомощ между приемните родители и
др.
2. Усъвършенстване и разширяване обхвата МТСП, АСП,
на услугата „приемна грижа“, както на обобщини
ластно ниво, така и затвърждаване предоставянето й на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в
семейна среда, включително и чрез профилиране на професионалната приемна грижа
чрез развитие на „специализирана приемна
грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви
на насилие или трафик, деца, непридружени
бежанци, както и с мерките, насочени към
повишаване на качеството на приемната
грижа чрез осъществяване на мониторинг.

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

ални услуги и
НПО

– от 2018 г.

година
За предоставяне
на новите услуги
– от 2018 г.

смисъл не е предвидена отделна
отчетност за изпълнението на тази мярка
от плана. Дейностите, извършени от
доставчиците на социални услуги са
посочени
в
третата
част
на
Мониторинговия доклад..

доставчици на
социални услуги и НПО

2015-2018 г. –
МТСП чрез ОПРЧР 2014-2020 от
държавния бюджет чрез бюджетите на общините
– от 2019 г.

до 2020 г.

Дейността се изпълнява от АСП като
конкретен бенефициент по Операция
„Приеми ме 2015 г.“. Договорът е удължен до 31.12.2020 г. с бюджет от 136 404
000.00 лв. Предоставя се услугата „приемна грижа“ от доставчик - община партньор по проекта в отчетния период при
сключени споразумения със 157 общини
от 28-те области на страната.
Към
31.12.2019 г. общия брой на децата преминали през проекта е 5 348. Към
31.12.2019 г. общия брой на приемните
родители, при които е имало или има
настанени деца е 2 597. Срокът за изпълнение е удължен съответно до 2020 г. и
до 2021 г.
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3. Приоритетно настаняване на деца до 3годишна възраст в приемна грижа, в случай
на невъзможност за реинтеграция в биологичното семейство или осиновяване.

Отговорни
институции
и организации
АСП

Участващи
организации и
структури
общини, доставчици на социални услуги
и НПО

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

Постоянен

Изпълнението не се диференцира по
участващи институции, а като изпълнени
дейности в подкрепа на детето. В този
смисъл не е предвидена отделна
отчетност за изпълнението на тази мярка
от плана. Дейностите, извършени от
доставчиците на социални услуги са
посочени
в
третата
част
на
Мониторинговия доклад..
Мярка 4: Преустановяване на настаняването на деца до тригодишна възраст в резидентни услуги и закриване на домовете за медико-социални грижи за
деца
1. Прекратяване на настаняването на деца
АСП
от 2017 г.
През 2019 г. в ДМСГД са настанени 46
без увреждания до тригодишна възраст в
деца без увреждания в ДМСГД, като 3 от
ДМСГД и резидентни социални услуги
тях са над 3 г.
2. Прекратяване на настаняването на деца с АСП
от 2017 г. до
През 2019 г. в ДМСГД са настанени 179
увреждания до тригодишна възраст в
2019 г.
деца с увреждания, от тях 9 над 3 г.
ДМСГД, освен в случаите, когато няма никаква друга алтернатива за осигуряване на
грижа за децата
3. Създаване и подготовка/обучение на еки- МЗ, ДАЗД,
Специалисти
ОПРЧР 2014-2020 2017-2018 г.
По проект BG05М9ОР001-2.012-0001
пи за:
АСП, общини от социални
„Продължаваща подкрепа за деинститу- извършване на индивидуална оценка на
услуги, медиционализация на децата и младежите“,
потребностите на децата в ДМСГД
цински специакойто стартира през месец 09.2018 г. са
- оценка на възможностите за реинтеграция
листи, доставсформирани екипите за управление, орв семейна среда;
чици на социганизация и изпълнение на оценката на
- оценка на специфичните медицински потални услуги и
потребностите на децата и младежите в
ребности, включително и потребността от
НПО
ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМУ. При изпостоянна медицинска грижа;
готвянето на екипите и районирането са
- подготовка на индивидуален план за детевзети предвид местоположението на
то;
ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМУ, както и
4. Оценка на потребностите на всички деактуалният брой на настанените в тях де-
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Участващи
организации и
структури

Финансиране
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ца, настанени в ДМСГД и актуализиране
на плана за действие на всяко дете с конкретен план за стъпките за прекратяване на
настаняването в ДМСГД при спазване на
поредността на мерките по ЗЗД, като плановете задължително включват и мерките
за извеждане от институцията, подготовката за преместване и мерките за самото преместване;
5. Осигуряване на супервизия на екипите,
ангажирани с оценките и разработването на
плановете;
6. Осигуряване на супервизия на персонала
в ДМСГД до закриването им.

7. Прилагане на мярка за закрила в найдобър интерес на децата от ДМСГД съгласно плана – реинтеграция в биологичното
семейство, осиновяване или приемна грижа

АСП

общини, доставчици на социални услуги
и НПО

Постоянен

Напредък/Резултати

ца. Общият брой на членовете на МДЕ е
95, от които 36 социални работници от
ОЗД, 16 служители на ДМСГД и 43 от
социални услуги и специализирани институции.
През 2019 г. стартира изпълнението на
дейност 3 за създаване и подготовка/обучение на екипи за извършване на
индивидуална оценка на потребностите
на децата в ДМСГД. Сформирани са екипи за извършване на оценка на потребностите на децата за всички 12 ДМСГД.
Проведени са необходимите обучения
относно прилагане на инструментариума
за оценка.
Предстои през 2020 г. да се проведат
предвидените супервизии и обучения.
След направени изменения във времевата
рамка на проекта, дейностите ще се изпълнят в рамките на 2020 г.
Дейност 5 относно осигуряване на супервизия на екипите, ангажирани с оценките
и разработването на плановете следва да
стартира след стартиране на Дейност 4.
Съгласно одобрения индикативен график
на проекта е предвидено Дейност 6 да
стартира през 2020 г.
През 2019 г. от ДМСГД са изведени общо
211 деца, като за 198 от тях е осигурена
семейна среда - реинтеграция в биологичното семейство, осиновяване, приемна
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Напредък/Резултати

грижа или настаняване в семейство на
близки и роднини.
През 2019 г. няма извършени настанявания в новоизградени от ОПРР услуги за
деца с увреждания, тъй като не е изградена новата социална инфраструктура. През
2019 г. от ДМСГД са изведени и настанени в ЦНСТ 12 деца.

8. Настаняване на деца с увреждания от
АСП
МЗ, лечебни
Поетапно след
ДМСГД в съществуващите или новоизгразаведения, обизвършване на
дените резидентни услуги за деца с уврежщини, доставоценката и в задания или за деца с увреждания с потребчици на социвисимост от наност от постоянни медицински грижи –
ални и здравноличните места за
ЦНСТ или центрове за специализирана
социални услунастаняване –
здравно-социална грижа за деца с увреждаги и НПО
цялостно процения с потребност от постоянни медицински
сът следва да
грижи в случай, че не може да се осигури
завърши до м.
грижа в семейна среда
март 2019 г.
III. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦАТА, НАСТАНЕНИ В ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА,
ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ДЕЦАТА ОТ ТЕЗИ ДОМОВЕ, НАПУСКАЩИ СИСТЕМАТА ЗА ГРИЖА
Мярка 1: Предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип в зависимост от специфичните потребности на децата и младежите
1. Създаване на различни типове резидентМТСП, АСП
доставчици на
Финансиране:
2016-2019 г.
През 2019 г. в процес на изграждане са
ни услуги:
социални услу- - от МТСП чрез
услугите за резидентна грижа, съгласно
- Център за настаняване от семеен тип за
ги и НПО
ОПРЧР 2014-2020
Картата на резидентните услуги към Акдеца
за период не потуализирания план за действие за изпъл- Преходно жилище за деца от 15 до 18дълъг от 2 години
нение на Националната стратегия „Визия
годишна възраст
– всички новоизгза деинституционализацията на децата в
- Наблюдавано жилище за младежи от 18 до
радени по плана
Република България“, а именно:
21-годишна възраст
резидентни услуги
(7 Центъра за настаняване от семеен тип,
за деца
16 Преходни жилища и 12 Наблюдавани
- от държавния
жилища).
бюджет чрез бюОбявена е процедура за кандидатстване с
джетите на общикраен срок 30.06.2021 г. с бенефициенти
ните:
общини по ОПРЧР, Компонент 1 – „Про- oт
вече съдължаваща подкрепа за деинституционаществуващите и
лизация на децата и младежите – ЕТАП 2
открити като деле– предоставяне на социални и интегрира-
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Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

гирани от държавата дейности резидентни социални услуги към
2017 г.
- oт резидентните
услуги за деца –
ЦНСТ, преходно
жилище, след изтичане на срока на
финансирането по
ОПРЧР 2014-2020
(отговорни институции - МФ и общини)
- от държавния и
общинския бюджет в съотношение 50/50:
- от резидентните
услуги за младежи
от 18 до 21 г. –
наблюдавани жилища, след изтичане на срока на
финансирането по
ОПРЧР 2014-2020
(отговорни институции - МФ и общини – 50 % финансиране от дър-

Срок за реализация

Напредък/Резултати

ни здравно-социални услуги за деца и
семейства.
През 2019 г. са сключени 9 договора за
предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти общини, в рамките на които ще
се разкрият следните по вид и брой резидентни услуги:
ЦНСТ – 1 брой
ПЖ – 4 броя
НЖ – 1 брой.
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2. Обучение на персонала в резидентните
услуги за деца – начално и надграждащо, и
осигуряване на супервизия и подкрепа при
предоставяне на услугите

Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

МТСП, МОН,
ДАЗД, АСП,
общини, доставчици на
СУ и НПО

3. Обучение на наставници на младежите в
АСП, МОН,
наблюдаваните жилища, които да напътстМТСП, АЗ,
ват младежите и да ги подпомагат за самос- общини, достоятелен живот в общността - начално и
тавчици на
надграждащо обучение, и осигуряване на
социални усподкрепа при работата им с младежите
луги и НПО
Мярка 2: Закриване на 29 домове за деца, лишени от родителски грижи
1. Създаване и подготовка/обучение на еки- АСП, общини МОН, ДАЗД,
пи за:
специалисти от
- извършване на индивидуална оценка на
социални услупотребностите
ги, доставчици
- оценка на възможностите за реинтеграция
на социални
в семейна среда;
услуги и НПО

Финансиране

Срок за реализация

жавния бюджет,
50 % финансиране
от общините, като
този модел на финансиране на наблюдаваните жилища за младежи
без увреждания ще
бъде въведен и за
всички съществуващи към 2021 г.
такива жилища)
ОПРЧР 2014-2020 2017-2020 г.

ОПРЧР 2014-2020

От 2017 г. до
2020 г.

ОПРЧР 2014-2020

От 2017 г. до
2018 г.

Напредък/Резултати

Дейността ще се изпълни през 2020 г.
след провеждане на процедура за избор
на изпълнител по проект „Повишаване на
капацитета на служителите в сферата на
закрилата на детето, социалните услуги и
социалното подпомагане“.
Дейността се изпълнява като част от проект BG05M9OP001-2.012 "Продължаваща
подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите". Предстои да бъде
изпълнена през 2020 г.
BG05M9OP001-2.012
"Продължаваща
подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите" – дейността се подготвяше за изпълнение през 2019г., реалната оценка ще се реализира през 2020 г.
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- подготовка на индивидуален план за детето;
2. Провеждане на индивидуалните оценки
на всички деца от ДДЛРГ и подготовка на
плановете, които задължително включват и
мерките за извеждане от институцията,
подготовката за извеждането/преместване и
мерките за самото извеждане/преместване;
3. Осигуряване на зачитане на мнението на
децата в зависимост от възрастта им;
4. Осигуряване на супервизия на екипите,
ангажирани с оценките и разработването на
плановете;
5. Осигуряване на супервизия на персонала
в специализираните институции до окончателното им закриване.
6. Прилагане на мярка за закрила в найдобър интерес на децата – реинтеграция в
биологичното семейство, осиновяване, приемна грижа или резидентна грижа –
съгласно потребностите на детето/младежа.

7. Предоставяне на младежите от 18 до 21годишна възраст възможност да ползват
услугата „наблюдавано жилище“ в случай
на изразено желание от тяхна страна и
идентифицирани потребности от подкрепа
по пътя към самостоятелност.

Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

Дейност едно е изпълнена през 2019г.
Дейност 3,4,5 ще бъдат изпълнени през
2020 г.

АСП

общини, доставчици на социални услуги
и НПО

АСП, общини

доставчици на
социални услуги и НПО

Постоянен
Поетапно за резидентната грижа след извършване на оценката
и в зависимост
от наличните
места за настаняване
Поетапно след
извършване на
оценката и в зависимост от наличните места за
настаняване се

НП

НП
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Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

реализира
Мярка 3: Формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие
1. Прилагане на програма за индивидуална
МТСП, АСП, МЗ, МОН,
от държавния бю- За подготовка на
и групова работа с деца и младежи, настаобщини
ДАЗД, доставджет чрез бюдже- реформата в
нени в резидентни услуги, чийто основен
чици на социтите на общините
ЦОП – 2016-2017
фокус е:
ални услуги и
– от 2018 г.
година
- специализирана подкрепа – информациНПО
За предоставяне
онна, психологическа и др.
на новите услуги
- менторство/водещ социален работник
– от 2018 г.
- работа с родителите на децата
- включване на доброволци от общността в
работата с децата
- участие на класните ръководители на децата в процеса, включително и задължително консултиране
- провеждане на задължителни периодични
срещи с учителите на децата
- осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно, трудово и
друго консултиране на младежите и др.
- участие на младежи, напуснали специализирани институции/резидентна грижа, в
подкрепата на децата от 15-18 г.
- осигуряване на консултация на педагогическите съветници от училищата
- мобилна работа
- други дейности.
2. Осигуряване на подкрепа в образователМОН
ОПНОИР 20142016-2020 г.
ния процес за деца, включени в процеса на
2020, бюджет на
деинституционализация
МОН
3. Осигуряване на подкрепа за ученици и

Напредък/Резултати

Дейността се изпълнява и през 2019 г.
(Допълнителна информация за изпълнение на мярката: виж Мониторинговия
доклад за 2018 г.)

Дейностите, извършени от структурите
на МОН не предполагат отделна отчетност за изпълнението на тази мярка.
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младежи, включени в процеса на деинституционализация, за кандидатстване във
висши училища
4. Осигуряване на обучения на служители
от бюрата по труда с цел профилиране за
работа с младежи от 16 до 21 години, ползващи резидентни услуги
5. Осигуряване на възможности за професионално ориентиране, квалификация и заетост на младежите
6. Развитие и апробиране на дейности на
принципа на „Социалното предприятие“
(специално създадени за тези младежи работни места, например кафене, ресторант,
ателие и т.н., места в които да придобиват
трудови навици на практика, т.е. форма на
подкрепа за създаване на трудови навици и
социални умения)
7. Реализиране на собствени програми на
неправителствени организации за подкрепа
на личностното развитие и социалното
включване на децата и младежите, ползващи резидентна грижа

Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

МТСП, АЗ,
общини, доставчици на
социални услуги и НПО

НПО, доставчици на социални услуги

Общини

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

ОПРЧР 2014-2020

2017-2020 г.

През 2019 г. се обяви операция за Професионална интеграция на младежи, включително от резидентни услуги по ОПРЧР.
В определеният срок постъпиха 26 броя
проектни предложения, които предстои
през 2020 г. да се оценят и да се сключат
договори.

ОПРЧР 2014-2020

2017-2020 г.

Операция „Открий ме“ – в процес на изпълнение. Сключени са 32 договора на
стойност 3 912 209.42 лв., за предоставяне на мерки за формиране на умения за
самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие чрез прилагане на програми за индивидуална и
групова работа и осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно,
здравно, трудово и друго консултиране на
младежите. До момента 1214 потребители
на услуги са се включили в дейностите по
отделните проекти в периода 2018 – 2019
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Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

г.
III.
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ, ЗДРАВНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Мярка 1: Създаване на центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства
1. Създаване на дневни центрове за подкре- Общини, досФинансиране:
От 2019 г.
Обявена е процедура за кандидатстване с
па на деца с тежки множествени увреждатавчици на
- от ОПРЧР 2014 –
краен срок за кандидатстване –
ния и техните семейства
социални ус2020 г. за период
30.06.2021 г. с бенефициенти общини по
луги
не по-дълъг от 2
ОПРЧР, Компонент 1 – „Продължаваща
години, отговорна
подкрепа за деинституционализация на
институция МТСП
децата и младежите – ЕТАП 2 – предос- от държавния
тавяне на социални и интегрирани здравбюджет чрез бюджетите на общино-социални услуги за деца и семейства“.
ните след изтичаСъс сключените до момента договори с
не на срока на фиконкретните бенефициенти общини, ще
нансирането по
се разкрият:
ОПРЧР 2014-2020
- 1 брой (от общо 11) ДЦДТМУТС
г., отговорни инс- 7 броя (от общ 22) ДЦДУТС
титуции МФ и
общини
2. Разработване на методическо ръководст- МТСП, МЗ,
МОН, общини,
2017 г.
През 2019 г. беше приет Закон за социалво/методика за предоставяне на услугите и
ДАЗД, АСП
доставчици на
ните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в
стандарти за качество
социални услусила от 01.07.2020 г.). Чрез него се урежги и НПО
дат всички ключови въпроси от значение
за сектора на социалните услуги, свързани с механизмите за планиране, предоставяне, финансиране, контрол и мониторинг на социалните услуги, като целта е
да се повиши тяхното качество, ефективност и устойчивост. В закона изрично е
регламентирано, че социалните услуги се
предоставят в съответствие с Наредба за
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Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

качеството на социалните услуги, която
се приема от МС. В наредбата ще се определят:
1. стандартите за качество на социалните
услуги;
2. критериите за изпълнение на стандартите за качество на социалните услуги;
3. основните принципи за разработване от
доставчиците на социални услуги на
програми за развитие на качеството на
социалните услуги, които предоставят;
4. методите за извършване на мониторинг
на качеството на социалните услуги;
5. редът за извършване на контрол, мониторинг и оценка на качеството и ефективността на социалните услуги.
3. Обучение на персонала в услугите – наМТСП, МЗ,
ОПРЧР 2014-2020 2017-2020 г.
Дейността ще се изпълни през 2020 г.
чално и надграждащо, и осигуряване на су- ДАЗД, АСП,
след провеждане на процедура за избор
первизия и подкрепа при предоставяне на
общини, досна изпълнител по проект BG05M9OP001услугите
тавчици на
3.006-0001-C03
„Повишаване
на
социални ускапацитета на служителите в сферата на
луги и НПО
закрилата на детето, социалните услуги и
социалното подпомагане”.
Мярка 2: Повишаване на ефективността на предоставяните услуги в дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца с
увреждания чрез тяхното преструктуриране
1. Единно управление и обединяване на
МТСП, АСП, МЗ, МОН,
от държавния бю- За подготовка на Дейността е в процес на изпълнение.
дейностите в ДЦДУ и ЦСРИДУ чрез прила- общини
ДАЗД, доставджет чрез бюдже- реформата в
гане на обособени програми и надграждане
чици на социтите на общините
ДЦДУ и ЦСРИна съществуващите дейности в тези услуги
ални услуги и
– от 2018 г.
ДУ – 2016-2017
с включване и на:
НПО
г.
- ранна интервенция на уврежданията;
За предоставяне
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- индивидуална педагогическа подкрепа;
- мобилна работа,
- профилирани дейности за подкрепа на деца с увреждания в семейна среда,
- посредничество,
- консултиране,
- почасова грижа,
- работа с деца с психични проблеми,
- извършване на оценка на потребностите,
- осигуряване на подкрепа за достъп до други услуги, и други.
2. Създаване на нови центрове за подкрепа
на деца с увреждания и техните семейства
по модела, описан в т. 1.

3. Обучение на персонала в услугите – начално и надграждащо, и осигуряване на супервизия и подкрепа при предоставяне на
услугите

Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

на новите услуги
– от 2018 г.

Общини, доставчици на
социални услуги

МТСП, МЗ,
ДАЗД, АСП,
общини, доставчици на

Финансиране:
- от ОПРЧР 20142020 за период не
по-дълъг от 2 години, отговорна
институция МТСП
- от държавния
бюджет чрез бюджетите на общините след изтичане на срока на финансирането по
ОПРЧР 2014-2020,
отговорни институции МФ и общини
ОПРЧР 2014-2020

от 2019 г.

Обявена е процедура за кандидатстване с
краен срок за кандидатстване –
30.06.2021 г. с бенефициенти общини по
ОПРЧР, Компонент 1 – „Продължаваща
подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“.
Със сключените 9 договора до края на
2019 г. ще се разкрият 2 (от общо 18)
ЦОП/Общностни центрове.

2017-2020 г.

Предстои да стартира като дейност през
2020г. след провеждане на процедура за
избор на изпълнител по проект
BG05M9OP001-3.006-0001-C03
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Отговорни
институции
и организации
социални услуги и НПО

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

„Повишаване
на
капацитета
на
служителите в сферата на закрилата на
детето, социалните услуги и социалното
подпомагане”.
Мярка 3: Създаване на центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с потребност от постоянни или специфични медицински грижи – интегрирани здравно-социални услуги
1. Създаване на центрове за специализирана МЗ
МТСП, общиОПРЧР 2014-2020 От 2019 г.
Дейност 1 за създаване на центрове за
здравно-социална грижа за деца
ни, лечебни
– за срок от две
специализирана здравно-социална грижа
Видовете услуги, които ще бъдат създадезаведения, дос- години след края
за деца ще стартира през 2021 г. след изгни, са:
тавчици на
на строителството
раждането на инфраструктурата по два
- Център за специализирана здравноздравноБюджет на МЗ –
проекта на МЗ – проект BG16RFOP001социална грижа за деца с увреждания с потсоциални услу- след приключване
5.001-0003 „Изграждане на инфраструкребност от постоянни медицински грижи
ги
на финансирането
тура за предоставяне на специализирана
(здравно-социална резидентна услуга)
по ОПРЧР 2014здравно-социална грижа за деца с увреж- Център за специализирана здравно2020
дания” и проект BG16RFOP001-5.001социална грижа за деца с високо-рисково
0054 „Изграждане на инфраструктура за
поведение и потребност от специални
предоставяне на специализирана здравноздравни грижи
социална грижа за деца с увреждания 2”.
Мярката е част от операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация
на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“
– Компонент 2. Предстои да бъде отворена за кандидатстване през 2020г. след завършване на строителството по ОПРР.
2. Изготвяне на специализирани критерии
МЗ, ДАЗД,
Държавни пси- ОПРЧР 2014-2020 2017-2018 г.
Дейностите са част от проекта на АСП
за оценка и методика за оценка на състояАСП, общини хиатрични
От 2019 г. – до 6 BG05М9ОР001-2.012-0001 „Продължанието за избягване интерпретирането на
болници, спемесеца след пре- ваща подкрепа за деинституционализация
състояния, в резултат на институционалициалисти от
местването в но- на децата и младежите“, който стартира
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зацията като белези на високорисково
/себеопасно поведение
3. Актуализиране на оценките на децата от
ЦНСТ за деца с увреждания и подготовка
при необходимост съгласно актуализираната оценка на съответните планове за подкрепа и бъдещо преместване в новите специализирани услуги – за постоянна медицинска грижа или за високорисково поведение
4. Извършване на последваща оценка - не
по-рано от 3 и не по-късно от 6 месеца от
преместването в новата услуга и съответно
актуализиране на плана и насочване към
други по-подходящи услуги в общността
съгласно новата оценка
5. Разработване на стандарти за качество и
методическо ръководство/методика за предоставянето на услуги и подкрепа в новоизградените центрове за деца с високорисково
поведение и обучение и супервизия на персонала в центровете за здравно-социална
грижа за деца с потребност от постоянни
медицински грижи и за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи.

Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

социални услуги и НПО

Срок за реализация
вите услуги

Напредък/Резултати

през месец 09.2018 г.
Дейност 2 за изготвяне на специализирани критерии за оценка и методика за
оценка на състоянието за избягване интерпретирането на състояния, в резултат
на институционализацията като белези на
високорисково /себеопасно поведение е
изпълнена.
Дейности 3 и 4 предстои да стартират
през 2020 г.

МЗ

МТСП, ДАЗД,
ОПРЧР 2014-2020
АСП, държавни психиатрични болници,
доставчици на
социални услуги и НПО

2017-2020 г.

Дейността е част от проекта на АСП
BG05М9ОР001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация
на децата и младежите“, който стартира
през месец 09.2018 г. Материалите са
разработени.
Обучение и супервизия на персонала в
центровете за здравно-социална грижа за
деца с потребност от постоянни медицински грижи и за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални
здравни грижи ще се реализира след изграждане на центровете по ОПРР и в рамките на процедура по ОПРЧР BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща
подкрепа за деинституционализация на
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децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“
- КОМПОНЕНТ 2, която предстои да бъде обявена.
Мярка 4. Развитие на специализирани здравни услуги за децата с увреждания и хронични заболявания и техните семейства
1. Създаване на Центрове за комплексно
МЗ
Лечебни завеМЗ – от бюджета
2017-2019 г.
През 2019 г. функционира един ЦКОобслужване на деца с увреждания и хродения
на закрития
ДУХЗ в област Силистра. Подготвени са
нични заболявания (ЦКО ДУХЗ)
ДМСГД-Силистра
проектите на 2 постановления на министерски съвет за създаване на Центрове за
комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКО
ДУХЗ) в област Видин и област Бургас.
Центровете са разкрити от 2020 г.
2. Обучения и супервизия на персонала на
МЗ
Лечебни завеМЗ
2017-2019 г.
В ЦКОДУХЗ - Силистра е разработена
здравната услуга – ЦКО ДУХЗ, както и раздения, съсловпрограма за обучение на персонала и
работване на система за мониторинг и конни организаплан със заложени конкретни теми за
трол, на финансови стандарти и стандарти
ции, НПО
обучение, съобразени с извършваните
за работа в тази услуга.
дейности. Провеждана е вътрешна супервизия.
Обучението на персонала се извършва
чрез провеждане на вътрешни колегиуми
с участието на медицински и немедицински персонал, в зависимост от разглежданите теми и чрез участие във външни семинари, обучения, конференции.
На проведените 15 вътрешни колегиуми
медицинските сестри, специалистите и
обслужващия персонал в ЦКОДУХЗ са
запознати с теми, пряко свързани с изпълнение на ежедневните им задължения.

страница 30 от 69

Мярка

Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

На организираните в ЦКОДУХЗ обучения специалистите от мултидисциплинарните екипи обогатяват познанията си
по отношение диагностиката, начина на
протичане, лечението и грижите за деца с
различни заболявания. Разглеждат се като
клинични случаи деца, посещаващи центъра, което подпомага персонала в грижите и обслужването им. В края на всяко
обучение се провеждат дискусии, по някои от темите са проведени тестове за
проверка на степента на усвоените знания. В резултат на вътрешните обучения
се постига по-високо качество на предоставяните медико-социални услуги и поголяма удовлетвореност на родителите.
Част от персонала е взел участие в конференции, специализирани обучения и
семинари в направления, свързани със
заеманите длъжности и отговорности,
организирани от МЗ, външни организации и фирми. Взето е участие в 3 външни
обучения за специалистите работещи с
децата по въпроси свързани с работата с
деца със специални образователни потребности, деинституционализация и превенция на изоставянето, както и алтернативна комуникация. Административният
персонал е взел участие в 4 обучения по
въпроси свързани с законодателството и
финансовото управление и контрол.
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IV.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
Мярка 1: Разработване на нормативни промени в областта на правата на децата
1. Разработване на ново законодателство за МТСП
Всички заинте2017-2018 г.
НП
гарантиране на правата на децата – за гаресовани страрантиране на правата на всички деца, за гани
рантиране на независим контрол относно
спазването на правата на децата, за подобра координация на политиките за децата, за по-добре структурирани органи за
гарантиране на правата на децата с ясно
определени отговорности, ангажименти,
инструменти за въздействие и методи на
работа, междуинституционално взаимодействие и други
2. Разработване на промени в Семейния ко- МТСП, МП
Всички заинте2016 г.
НП
декс – за облекчаване и ускоряване на проресовани страцедурата за национално осиновяване и посни
тавяне на най-добрия интерес на детето в
центъра на всички процедури
3. Промяна на подзаконовата уредба в обМТСП
Всички заинте2017-2018 г.
С ПМС № 104 от 02.05.2019 г. бяха напластта на превенцията, реинтеграцията и
ресовани страравени изменения и допълнения на Наприемната грижа
ни
редбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в
институции, както и за тяхната реинтеграция.
Със заключителната разпоредба към
ПМС № 106 от 03.05.2019 г. (обн., ДВ, бр.
38 от 2019 г.) са направени изменения и
допълнения в Наредбата за условията и
реда за кандидатстване, подбор и утвър-
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4. Промяна на подзаконовата уредба в областта на националното осиновяване

МТСП, МП

Всички заинтересовани страни

5. Разработване на нови модели и стандарти
за финансиране и качество на социалните
услуги за деца

МТСП

Всички заинтересовани страни

Финансиране

Срок за реализация

2017 г.

ОПРЧР 2014-2020

2016-2017 г.

Напредък/Резултати

ждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Чрез направените
промени се намали административната
тежест при кандидатстване на лицата за
приемни семейства.
В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане
на мерки за трансформация на модела на
административно обслужване, през 2019
г., са направени промени в Наредба №
РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и
реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване (изм. и доп.
ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г.).
Забележка: Изпълнението на дейността е
в зависимост от промените в Семейния
кодекс.
През 2019 г. беше приет Закон за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в
сила от 01.07.2020 г.), който ще обезпечи
реформата в сектора на социалните услуги. Чрез закона се уреждат всички ключови въпроси от значение за сектора на
социалните услуги, свързани с механизмите за планиране, предоставяне, финансиране, контрол и мониторинг на социалните услуги, като целта е да се повиши
тяхното качество, ефективност и устойчивост.
Със Заповед № РД01-467 от 03.07.2019 г.
(изменена и допълнена със Заповед №
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РД01-555 от 21.08.2019 г. и Заповед №
РД01-200 от 19.03.2020 г.) на министъра
на труда и социалната политика е сформирана междуинституционална работна
група за разработване на подзаконови
нормативни актове по ЗСУ (в т.ч. Правилник за прилагане на ЗСУ, Наредба за
качеството на социалните услуги и др.). В
работната група участват представители
на всички заинтересовани страни.
През 2019 г., с финансиране по ОПРЧР,
продължава изпълнението на проект „Нови стандарти за социални услуги“, изпълняван от МТСП, с финансовата подкрепа
на ОП РЧР 2014-2020 г.
Дейността е изпълнена в рамките на операция BG05M9OP001-3.005 „Нови стандарти за социални услуги”. Разработен е
Сборник, съдържащ моделите на финансиране на социалните услуги, в т.ч. и на
интегрирани услуги.
Разработен е и Сборник, съдържащ модели на стандарти за качество и система за
мониторинг и контрол на социалните услуги.
Дейността за разработване на стандарти е
изпълнена като са разработени и предложени гъвкави модели за остойностяване и
финансиране на социалните услуги,
включващо различни източници и механизъм за въвеждане на принципа „парите
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следват клиента”, както и проучване на
европейския опит в тази област“. Проектът е в процес на изпълнение до края на
2020 г.
Мярка 2: Осигуряване на обучения, професионална квалификация и супервизия
1. Прилагане на програма за обучение и
МТСП
ДАЗД, АСП,
ОПРЧР 2014-2020
квалификация на служителите в отдели
НПО
„Закрила на детето“, включваща въвеждащо
и надграждащи общи и профилирани по
отделни теми обучения в съответствие с
националния профил на компетенции

2. Осигуряване на периодична супервизия
на служителите в отдели „Закрила на детето“

МТСП

ДАЗД, АСП,
НПО

ОПРЧР 2014-2020

Постоянен

Постоянен

В рамките на проект BG05M9OP0013.006-0001-C03 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” през отчетния
период са проведени 11 обучения, въвеждащи в спецификата на социалната работа, в които са обучени общо 207 новоназначени служители от отделите „Закрила
на детето“ (ОЗД) на Дирекциите „Социално подпомагане“.
В рамките на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на
закрилата на детето, социалните услуги и
социалното подпомагане” през отчетния
период на служителите от ОЗД са осигурени 592 часа групови супервизии и 1345
часа индивидуални супервизии (2-3 индивидуални супервизии на един служител). Целта е осигуряване на подкрепа на
служителите, поддържане и надграждане
на професионалната им компетентност,
разтоварване на напрежението в работата
и превенция на професионалното прегаряне.
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3. Разработване на стандарти за социална
работа – за качество, ефективност и натовареност
4. Разработване и утвърждаване на национални профили на професионални компетенции на различните специалисти в системата за гарантиране на правата на децата –
органи, услуги

Отговорни
институции
и организации
МТСП,
ДАЗД, АСП
МТСП,
ДАЗД, АСП

5. Разработване и прилагане на програми за
обучение, квалификация и супервизия на
служителите в социалните услуги за деца
по типове услуги (резидентни за деца с увреждания и деца без увреждания, дневни и
консултативни услуги и др.), включващи
въвеждащо и надграждащи общи и профилирани по отделните теми обучения в съответствие с националния профил на компетенции

МТСП

6. Разработване на система за проследяване
на всеки случай на дете в риск, спрямо което е приложена мярка за закрила в семейна
среда или резидентна услуга

МТСП, МЗ,
МОН, ДАЗД,
АСП, общини

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

Всички заинтересовани страни
Университети,
други обучаващи организации и всички
заинтересовани
страни
Университети,
други обучаващи организации и всички
заинтересовани
страни

ОПРЧР 2014-2020

2017-2018 г.

НП

ОПРЧР 2014-2020

2017-2018 г.

НП

ОПРЧР 2014-2020

Разработване на
програмите 2017-2018 г.
Прилагане на
програмите - от
2018 г.

Доставчици на
социални услуги и НПО

ОПРЧР 2014-2020

Разработване 2020 г.
Прилагане - от
2020 г.
до 2023

В рамките на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на
закрилата на детето, социалните услуги и
социалното
подпомагане“
№BG05М9ОР001-3.006-0001 са проведени 81 бр. тридневни специализирани обучения на екипи от действащи социални
услуги за работа с деца, в които са обхванати 3919 служители от социални услуги
за деца в страната. Целта на обученията е
повишаване капацитета и професионалната компетентност на служителите за
предоставяне на социални услуги и усъвършенстване на практическите им умения в съответствие с индивидуалните
потребности на потребителите.
Осигурени
средства
по
проект
BG05M9OP001-3.006-0001-C03
„Повишаване на капацитета на служителите в
сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” ,
системата ще се разработи през 2020 г.
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7. Провеждане на съвместни обучения на
отдели „Закрила на детето“ и специалистите от различни услуги и разработване и въвеждане на система за проследяване на развитието на случая.

Отговорни
институции
и организации
МТСП, АСП,
общини

8. Разработване и утвърждаване на критерии за разпознаване и въвеждане на добри
практики в сферата на правата на детето

МТСП, МЗ,
МОН, ДАЗД,
АСП, общини, доставчици на социални услуги и
НПО

9. Обучения на медицински специалисти,
общопрактикуващи лекари, педиатри и други медицински специалисти в системата за
първична медицинска помощ за повишаване на компетенциите относно ранно идентифициране на проблеми в развитието на
децата и за предоставяне на здравни и интегрирани здравно-социални услуги.

МЗ

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация
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МЗ, МОН,
ДАЗД, доставчици на социални услуги и
НПО

Обучения и разработването на системата – МТСП
чрез ОПРЧР 20142020

За обученията и
системата –
2017-2018 г.
Прилагането – от
2018 г.

Осигурени
средства
по
проект
BG05M9OP001-3.006-0001-C03
„Повишаване на капацитета на служителите в
сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” и
обученията ще се проведат след провеждане на оценките и извеждането на децата
в новите услуги.
Съгласно приетия през 2019 г. Закон за
социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от
2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) се предвижда да бъде създадена Агенция за качеството на социалните услуги. Една от
дейностите на агенцията е свързана с разработването на критерии за анализ на
добри практики за високо качество и
ефективност на социалните услуги, извършване на подбор на такива практики и
предлагане за утвърждаването им на национално ниво.
Дейността е част от проекта на АСП
BG05М9ОР001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация
на децата и младежите“, който стартира
през м. 09.2018 г. Съгласно одобрения
индикативен график на проекта е предвидено дейността да стартира през 2020 г.
Предвидени са обучения на медицински
специалисти в рамките на изпълнение на
проектна дейност „Провеждане на обучения и супервизия“.

2017-2018 г.

Обучителни и
образователни
институции

ОПРЧР 2014-2020

2017-2018 г.
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Отговорни
Участващи
Финансиране
Срок за реалиинституции организации и
зация
и организаструктури
ции
Мярка 3: Насърчаване на доброволчеството и студентските стажове в услугите за деца и отделите „Закрила на детето“
1. Разработване и прилагане на програма за МТСП,
Всички заинте- ОПРЧР 2014-2020
НП
насърчаване на доброволчеството в услуги- ДАЗД, АСП,
ресовани страте за деца от резидентен тип
общини
ни
2. Разработване и прилагане на програма за МТСП, МЗ,
Всички заинте- 2014-2020
практики/стажове на студенти по медицина МОН, АЗ,
ресовани страи психология в социалните и интегрираните ДАЗД, АСП,
ни
здравно-социални услуги за деца с уврежобщини
дания
3. Разработване и прилагане на програма за МТСП, МОН, Всички заинте- 2014-2020
практики/стажове на студенти по социални АЗ, ДАЗД,
ресовани страдейности, социална педагогика и психолоАСП, общини ни
гия във всички видове социални услуги и
отдели „Закрила на детето“
V.
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Мярка 1: Изграждане на инфраструктура за МРРБ, общи- Участващи ор- ОПРР 2014-2020
предоставяне на услуги за подкрепа на дени
ганизации и
цата и семействата в общността
структури по
1. Разширяване/преустройство на материотношение на
алната база на съществуващи центрове за
определянето
обществена подкрепа с оглед разширяване
на функционална дейността им съгласно Картата на услуните характегите за подкрепа в общността и в семейна
ристики на
среда
сградите:
2. Изграждане на нови Центрове за общестМТСП, АСП,
вена подкрепа/Общности центрове за деца
доставчици на
и семейства съгласно Картата на услугите
социални услуза подкрепа в общността и в семейна среда
ги и НПО

2017-2019 г.

Напредък/Резултати

Сключените договори с бенефициенти по
мярката са посочени в Мониторинговите
доклади от 2017 г. и от 2018 г. През 2019
г. не е превидено сключване на нови договори по ОПРР
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3. Изграждане на дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в
семейна среда

4. Разширяване/преустройство на материалната база на съществуващи дневни центрове и центрове за социална рехабилитация
и интеграция с оглед разширяване на дейността им и превръщането им в дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и
техните семейства съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна
среда
5. Изграждане на дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства съгласно Картата на услугите за
подкрепа в общността и в семейна среда
6. Преустройство на съществуваща материална база за предоставяне на интегрираната
здравно-социална услуга патронажна грижа.

Отговорни
институции
и организации
МРРБ, общини

МРРБ, общини

МЗ

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Участващи ор- ОПРР 2014-2020
ганизации и
структури по
отношение на
определянето
на функционалните характеристики на
сградите: АСП,
МТСП, МЗ,
доставчици на
СУ и НПО
Участващи ор- ОПРР 2014-2020
ганизации и
структури по
отношение на
определянето
на функционалните характеристики на
сградите:
МТСП, МЗ,
АСП, доставчици на СУ и
НПО
Лечебни завеОПРЧР 2014-2020
дения, общини,
доставчици на
социални услуги

Срок за реализация

Напредък/Резултати

2017-2019 г.

Сключените договори с бенефициенти по
мярката са посочени в Мониторинговите
доклади от 2017 г. и от 2018 г. През 2019
г. не са сключвани нови договори по ОПРР

2017-2019 г.

Сключените договори с бенефициенти по
мярката са посочени в Мониторинговите
доклади от 2017 г. и от 2018 г. През 2019
г. не са сключвани нови договори по ОПРР

2017-2019 г.

Дейността не е стартирала. Тя е част от
процедура по ОПРЧР - BG05M9OP0012.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите
– ЕТАП 2 – предоставяне на социални и
интегрирани здравно-социални услуги за
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Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

деца и семейства“ - КОМПОНЕНТ 2, която е прекратена. Предстои обявяване на
нова процедура.
Информацията се съдържа в т. 3 на мярка
1 от Раздел I - Мерки за осигуряване на
социални и интегрирани услуги за
ранна интервенция и превенция в семейна среда на доклада.
7. Преустройство на съществуваща матери- МЗ
Лечебни завеМЗ
ална база в Центрове за комплексно обсдения, общини
лужване на деца с увреждания и хронични
заболявания (ЦКО ДУХЗ).
Мярка 2: Изграждане на социални и здравно-социални услуги в общността от резидентен тип
1. Изграждане на инфраструктура за нови
МРРБ, общи- Участващи ор- ОПРР 2014-2020
социални услуги в общността от резиден- ни
ганизации и
тен тип за деца и младежи без увреждания
структури по
съгласно Картата на резидентните услуги
отношение на
определянето
- Център за настаняване от семеен тип за
на функционалдеца
ните характе- Преходно жилище за деца от 15 до 18ристики на
годишна възраст Наблюдавано жилище за
сградите:
младежи от 18 до 21 г.
МТСП, АСП,
доставчици на
социални услуги и НПО
1. Изграждане на центрове за специализиМРРБ, МЗ,
Участващи ор- ОПРР 2014-2020
рана здравно-социална грижа за деца съгобщини
ганизации и
ласно Картата на резидентните услуги
структури по
отношение на

2017-2019 г.

Извършено е преустройство на ДМСГДБургас и ДМСГД-Видин за нуждите на
ЦКОДУХЗ, които ще бъдат разкрити през
2020 г.

2017-2019 г.

Сключените договори с бенефициенти по
мярката са посочени в Мониторинговите
доклади от 2017 г. и от 2018 г. През 2019
г. не са сключвани нови договори по ОПРР

2017-2019

Дейност 1 за изграждане на центрове за
специализирана здравно-социална грижа
за деца се реализира по два проекта на
МЗ – проект BG16RFOP001-5.001-0003
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Изграждането на инфраструктурата ще бъде
съгласно предварително разработени и съгласувани от Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и
насоки за изграждане на новата инфраструктура, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Изграждането на
инфраструктурата за новите услуги ще бъде
наблюдавано и контролирано от структурите на ОПРР, както и от МЗ и МТСП.
Видовете здравно-социални услуги, които
ще бъдат изградени, са:
- Център за специализирана здравносоциална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи
- Център за специализирана здравносоциална грижа за деца с високо-рисково
поведение и потребност от специални
здравни грижи

Отговорни
институции
и организации

Участващи
организации и
структури
определянето
на функционалните характеристики на
сградите:
МЗ, МТСП,
АСП, доставчици на социални услуги и
НПО

Финансиране

Срок за реализация

Напредък/Резултати

„Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравносоциална грижа за деца с увреждания” и
проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне
на
специализирана
здравносоциална грижа за деца с увреждания 2”. През 2019 г. са изготвени технически
спецификации и обявени обществени поръчки за всички обекти в рамките на проектите за инженеринг
(проектиране,
строителство и авторски надзор) и за
строителен надзор.
Сключените 2 бр. договори по ОПРР с
Министерство на здравеопазването по
мярката са посочени в Мониторинговият
доклад от 2018 г. През 2019 г. не са
сключвани нови договори по ОПРР.
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2. Промени в правната рамка, обезпечаващи процеса на деинституционализация
 През 2019 г. е приет Закон за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в
сила от 01.07.2020 г.). Чрез закона се уреждат всички ключови въпроси от значение за
сектора на социалните услуги, свързани с механизмите за планиране, предоставяне,
финансиране, контрол и мониторинг на социалните услуги, като целта е да се повиши
тяхното качество, ефективност и устойчивост. Новата правна регламентация в областта
на социалните услуги е развита в контекста на заложените в закона основни цели за
гарантиране на равен достъп до социални услуги, гарантиране на тяхното качество и
ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство. Законът за социалните
услуги (ЗСУ) гарантира правото на социални услуги на всички лица, които се нуждаят
от подкрепа чрез социални услуги. Един от основните принципи на ЗСУ е възможността за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи. Общодостъпните услуги ще могат да бъдат ползвани от всеки, независимо
дали е налице някакъв риск.
Съгласно ЗСУ, социалните услуги не се дефинират чрез конкретното място на тяхното предоставяне, а в зависимост от основните групи дейности, които се осъществяват в тях. Сериозно внимание е отделено на качеството на социалните услуги, като се
предвиждат стандарти за организация и управление, за квалификация и професионално
развитие на служителите и стандарти за ефективността на услугата с оглед постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им. Друг важен
акцент в ЗСУ е регламентацията на интегрирания подход и интегрираните междусекторни услуги, като се прави разграничение между интегрирано предоставяне на подкрепа и интегрирани услуги. Целта е интегрираност на действията и осигуряване на интегриран подход и подкрепа не само чрез социални услуги, но и чрез услуги от различни сектори – здравен, образователен и т.н. Специален фокус в ЗСУ е поставен и върху
професионалистите в сектора. За тях са предвидени въвеждащи и надграждащи обучения, супервизия и стимули за професионално развитие.
Както и досега, социалните услуги за деца, които се финансират от държавния бюджет ще продължат да са безплатни. Съгласно ЗСУ няма да се заплаща ползването на
социални услуги, които се финансират от държавния бюджет от лицата до 18-годишна
възраст и до завършване на средно образование, както и от младежите от 18- до 21годишна възраст, които до навършване на пълнолетие са ползвали резидентна грижа по
реда на Закона за закрила на детето (ЗЗД). Също така, ЗСУ регламентира да не се заплаща ползването на социални услуги, финансирани от държавния бюджет за подкрепа
за формиране на родителски умения, консултиране и подкрепа на родители по въпросите на ранното детско развитие и отглеждането на деца; превенция на изоставянето на
деца и подкрепа на родители за реинтеграция по реда на ЗЗД; ранна интервенция на
уврежданията за деца; спешно осигуряване на подкрепа в случай на кризисна ситуация
– до отпадане на спешността; заместваща грижа до 14 календарни дни в годината за
деца и лица с трайни увреждания с определени вид и степен на увреждане или степен
на намалена работоспособност 90 и над 90 на сто и с определена чужда помощ и за деца, настанени извън семейството по реда на ЗЗД; подкрепа и обучение на кандидати за
осиновители и приемни семейства; подкрепа на осиновители и на приемни семейства и
на семейства на роднини и близки по ЗЗД и други.
Като важна част от подкрепата за децата с увреждания и техните семейства в ЗСУ
е регламентирана „заместващата грижа“ като специфична дейност, с която ще се предостави възможност за осигуряване на подкрепа на родители на деца с трайни увреж-
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дания, семейства на роднини или близки, приемни семейства, семейства и лица, които
полагат грижа в домашна среда за пълнолетни лица с трайни увреждания в невъзможност за самообслужване и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Заместващата грижа ще се предоставя в домашна среда и в специализирана среда, в която
се осигурява резидентна или дневна грижа, както и в домовете на приемни семейства,
като приемните семейства могат да полагат заместваща грижа само за деца. Тя ще се
предоставя за не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.
Също така, ЗСУ въвежда и дефинира понятието „ранна интервенция на уврежданията за деца“. Това е специализирана подкрепа за деца с увреждания и деца в риск от
забавяне в развитието до 7-годишна възраст и техните семейства, която включва ранно
идентифициране на рисковете за детското здраве и развитие, прилагане на мерки за
ранно въздействие с цел подобряване на състоянието и развитието на децата и за изграждане на умения за тяхното отглеждане.
В ЗСУ, освен общия ред за предоставяне на социални услуги, са регламентирани и
някои особени правила при ползването на социални услуги. За децата в риск се прилага
режимът по Закона за закрила на детето. Ползването на резидентна грижа от деца продължава задължително да подлежи на съдебен контрол, с изключение на ползването на
резидентна грижа до 30 дни в годината от деца с трайни увреждания, които имат нужда
от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа, когато не са налице основанията за настаняване извън семейството. Изрично е регламентирано, че не се допуска
предоставяне на резидентна грижа на деца до 3-годишна възраст с изключение на предоставянето на резидентна грижа на деца с трайни увреждания, които имат нужда от
постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа, когато те не могат да бъдат
осигурени по друг начин. Срокът за ползване на резидентна грижа като мярка за закрила на детето не може да бъде по-дълъг от две години, като задължително се преразглежда на всеки 6 месеца. Този срок може да бъде удължаван, само ако за децата няма
възможност да бъдат реинтегрирани в биологичното семейство, осиновени, настанени
в семейство на роднини и/или близки или в приемно семейство.
Важно за процеса на деинституционализация на грижата за деца е, че в ЗСУ е определено в срок до 01.01.2021 г. да бъдат закрити всички съществуващи специализирани институции за деца – Домовете за деца, лишени от родителска грижа – ДДЛРГ, които се управляват от общините и Домове за медико-социални грижи за деца – ДМСГД,
които се управляват от Министерството на здравеопазването.
 Чрез преходните и заключителни разпоредби на ЗСУ са направени промени в
Закона за закрила на детето (ЗЗД). Вече на законово ниво е регламентирано междуинституционалното сътрудничество и уведомяването при непосредствен риск от изоставяне, действията при непосредствен риск от изоставяне на дете след раждане и предотвратяване на изоставянето на дете с увреждане, включително чрез услуги за ранна
интервенция на уврежданията за деца. Нормативно се регламентира и прилагането на
Координационен механизъм при насилие (в съответствие с действащия от 2010 г. Координационен механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на
насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция). Промени в ЗЗД са направени и по отношение на приемната грижа като мярка за закрила на
детето.С промени в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), считано от
01.01.2019 г., се въведе нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (чл. 8е от ЗСПД). С тази помощ се цели да се отговори на потребността от специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата
си родители поради смърт в семейството. Помощта се отпуска без доходен критерий и
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се предоставя на другия родител или настойника/попечителя, който отглежда детето и
живее постоянно в страната, при условие че са изпълнени условията, определени в чл.
8е, ал. 1, т.1-6 от ЗСПД. При същите условия месечната помощ се предоставя и на семействата на роднини и/или близки, при които е настанено детето по реда на чл. 26 от
ЗЗД, в случай че семейството не получава месечна помощ с цел отглеждане на детето в
семейства на роднини или близки съгласно ЗЗД.
 В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане
на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, през 2019 г. с
Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 106 от 03.05.2019 г. бяха направени
изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за
деца (ППЗСПД). Със заключителната разпоредба към същото ПМС № 106 от
03.05.2019 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2019 г.) са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Чрез направените промени се намали административната тежест, при реализиране на правото на лицата на семейно подпомагане по реда на ППЗСПД и при кандидатстване на лицата за приемни семейства. Отпадна изискването за представяне на някои удостоверителни документи, които вече се
набавят по служебен път в рамките на междуинституционално сътрудничество. От
друга страна, това улеснява и достъпа на лицата до услуги.
 С ПМС № 104 от 02.05.2019 г. бяха направени изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция. Промените в Наредбата поставят акцент както върху подобряване на мерките за
подкрепа на родителите с цел превенция на изоставянето, така и на интензивната подкрепа, която се осъществява непосредствено след настаняване на детето извън семейството. Една от съществените промени е свързана с по-пълноценно използване на ресурса на Комисията за детето, функционираща по реда на чл. 20а от ЗЗД и създадена към
всяка община, като при наличие на съществени затруднения за изпълнение на заложените в плана за действие цели или дейности за тяхното постигане, по искане на ДСП,
Комисията ще оказва съдействие и координация. Също така, по-ясно и детайлно се
регламентираха мерките за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции, както и мерките за реинтеграция на децата в семейството.
 Със заключителните разпоредби на ПМС № 104 от 02.05.2019 г. бяха направени
изменения и допълнения и в Наредбата за критериите и стандартите за социални
услуги за деца. Промените имат за цел да гарантират по-високо качество на социалните услуги за деца чрез въвеждане на оценка на професионалната правоспособност на
служителите, които работят в тях. Въведени са и изисквания относно подбора на доброволците.
 Издадена е от министъра на труда и социалната политика Наредба № РД074/02.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за
условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
(изм. и доп. ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г.). Направените промени също са в изпълнение
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на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. С промените отпадна изискването кандидат-осиновителите да представят някои удостоверителни документи (например: свидетелство за съдимост и документ, удостоверяващ, че срещу лицата не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер). Дирекции „Социално подпомагане“ по служебен път извършват справка за декларираните
от лицата обстоятелства.
Въведена е и матрица за отразяване на необходимата информация за децата, за
които от страна на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се предприемат специални мерки за осиновяване (Приложение № 5а към Наредбата). С нея се цели да не се
позволи идентифициране на дете със здравословен проблем, специални нужди или на
възраст над седем години при публикуване на профила на детето на електронната
страница на АСП.Въведе се и изрична правна регламентация по отношение на административното сътрудничество между органите, които имат правомощия за водене и
съхраняване на регистрите за национално и международно осиновяване в случаи на
кандидати, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина.
3. Финансови средства и ресурси на процеса на деинституционализация
► Размер на осигурените от държавния бюджет средства за делегирани от
държавата дейности
Към 31.12.2019 г. социалните услуги за деца/младежи, функциониращи като
държавно делегирана дейност на територията на страната, са 630, включително от резидентен тип. Общият капацитет на тези социални услуги за деца и семейства е 14 459
места. Средствата за социални услуги, делегирани от държавата дейности, се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджетите на общините по определените с Решение на
Министерския съвет стандарти с натурални и стойностни показатели за всяка календарна година и се отпускат на база общия капацитет на услугата. Налице е тенденция
за ежегодно нарастване на средствата за социални услуги, делегирани от държавата
дейности.
С Решение на Министерския съвет (РМС) № 277 от 24.04.2018 г., изменено и
допълнено с РМС № 776 от 30.10.2018 г., са определени стандартите за финансиране на
социалните услуги, делегирани от държавата дейности финансирани чрез общинските
бюджети през 2019 г. Средствата за 2019 г., определени съгласно горецитираното решение за всички социални услуги (за деца и за пълнолетни лица), делегирани от държавата дейности, са в размер на 260 875 300 лв. (през 2017 г. средствата за всички социални услуги бяха в размер на 211 430 000 лв., а за 2018 г. бяха в размер на 230 956
000 лв.).
С Решение на Министерския съвет (РМС) № 208 от 16.04.2019 г., изменено с
РМС № 644 от 01.11.2019 г., са определени стандартите за финансиране на социалните
услуги, делегирани от държавата дейности финансирани чрез общинските бюджети
през 2020 г. Средствата за 2020 г., определени съгласно горецитираното решение, за
всички социални услуги (за деца и за пълнолетни лица), делегирани от държавата дейности са в размер на 290 899 300 лв.
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Размерите на стандартите за финансиране на делегираните от държавата социални дейности за деца/младежи за 2019 г. са, както следва:

Стандарт (в лева)
2019 г.

Вид социална услуга
Специализирани институции
Домове за деца, лишени от родителска грижа, от І до ХІІ клас включително или до
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

8 850

Социални услуги, предоставяни в общността
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания
Дневен център за деца и или възрастни хора с увреждания - седмична грижа
Звено "Майка и бебе"
Център за работа с деца на улицата
Кризисен център
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи
Преходно жилище
Център за обществена подкрепа
Център за социална рехабилитация и интеграция
Месечна помощ на ученик в резидентна услуга

7 398
8 240
7 680
8 811
7 961
10 060
11 058
13 703
18 440
8 100
3 412
3 240
35
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► Финансиране през проекти
Проекти по ОПРЧР, част от Актуализирания план за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“

Схема/проекти

Програмирани средства за програмния период 2014 – 2020 (ЕС +
НФ)

Договорени средства 2014 – 2020 (ЕС +
НФ)*

Изплатени
средства (ЕС
+ НФ)

Верифицирани
(ЕС + НФ)

средства

Общо Верифицирано (с натрупване) от
началото на изпълнение на проектите
до края на 2019 г.

Проект 1 /Операция 1
BG05M9OP001-2.012
"Продължаваща подкрепа
за деинституционализация
на децата и младежите"
BG05M9OP001-2.019
"Продължаваща подкрепа
за деинституционализация
на децата и младежите –
ЕТАП 2 – предоставяне на
социални и интегрирани
здравно-социални услуги
за деца и семейства –
КОМПОНЕНТ 1"
BG05M9OP001-2.026
"Продължаваща подкрепа
за деинституционализация
на децата и младежите –
ЕТАП 2 – предоставяне на
социални и интегрирани
здравно-социални услуги

3 млн. лв.

55 605 196 лева

18 444 864 лв.

3 млн.лв.

13 950 767,77

399 355.43

256 712.33

113688.72

0.00

0.00

0.00
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за деца и семейства –
КОМПОНЕНТ 2"
BG05M9OP001-2.009 "Открий ме"

4 000 000 лв.

3912209,42

2 780 887.68

2 326 634.42

52 321 000 лв.

51376692,88

28 880 054.15

26 466 088.86

97 035 347.17

87805459.66

136 404 000 лв.

136 404 000,00

BG05M9ОP001-3.006 "Повишаване на капацитета на
служителите в сферата на
закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане"
Операция 5

28 000 000 лв.

28 000 000 лв.

5 865 912.66

5 124 257.81

Операция „Професионална интеграция на младежи
от резидентни услуги“

3 000 000 лв.

Проект 2 /Операция 2
BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие"
Операция 3
BG05M9OP001-2.003
"Приеми ме 2015"
Операция 4
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► Финансиране от ОПРР
Общо ВерифиИзплатени средства през 2019 Верифицирани средства през
цирано (с натг.
2019 г.
рупване) от наСхема/проекти
чалото на изпълнение на
ЕС 85% + НФ 15% = Общо БФП ЕС 85% + НФ 15% = Общо БФП ЕС 85% + НФ 15% = Общо ЕС 85% + НФ 15% = Общо
проектите до
100%, лева
100%, лева
БФП 100%, лева
БФП 100%, лева
края на 2019 г.
Програмирани средства за прогДоговорени средства 2014 – 2020
рамния период 2014 – 2020

Процедура
BG16RFOP0015.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите
за деца”

49 380 748,90 8 714 251,10

58 095 000,00

37 983 924,30 6 703 045,47

44 686 969,77 9 081 578,91 1 602 631,57

10 684
210,48

4 453 302,82

785 876,97

5 239 179,79

6 871 992,11

Общата стойност на БФП на сключените по ОПРР 2014-2020 договори в периода до 31.12.2019 г. е в размер на 44 686
969,77 лева за изпълнението на 53 бр. договори за изграждане на инфраструктурата на 147 бр. социални и социално-здравни услуги (121 бр. социални и 26 бр. социално-здравни услуги).
Справки за сключените договори с конкретните общини и Министерство на здравеопазването през 2017 г. и през 2018 г.
са приложени в Мониторинговите доклади от 2017 г. и от 2018 г.
Към 31.12.2019 г. по процедурата са приключили 14 бр. договори на общините Елена, Свищов, Карнобат, Луковит, Стражица, Павликени, Харманли, Габрово, Созопол, Долни Чифлик, Севлиево, Казанлък, Бяла Слатина и Елхово.
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4. Допълнителни ресурси в подкрепа на процеса на деинституционализация

►

Информационна кампания „Мисията е възможна“

През 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ продължи да разгръща дейности като част от националната кампания „Мисията е възможна“ за популяризиране на превантивните и алтернативни услуги
в процеса на деинституционализация и на реформа в грижите за деца в България. Промяната на нагласите и подкрепата на процеса на местно ниво и от общността е от изключително значение за ефективната интеграция на децата, техните семейства, възрастните хора и хората с увреждания в България. Именно поради тази причина и в изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ на АСП в края на 2018 г. беше проведено социологическо проучване на тема „Деинституционализацията на децата в България - поглед
отвън и отвътре“. Резултатите от него бяха представени на семинар за журналисти на
25 януари 2019 г., на който същите бяха обсъдени с утвърдените партньори на кампанията от НПО –сектора - УНИЦЕФ, „Надежда и домове за децата“, Фондация „Сийдър“, Фондация Лумос, SOS Детски селища и др.
В рамките на кампанията бяха проведени още редица дейности и събития за и
с деца от социални услуги и техни връстници с цел социализация и промяна на нагласите. На 14 февруари се проведе награждаване на детски творби от литературния конкурс „Думи за обич“. В него се включиха ученици от 1 столично и деца от 3 столични
социални услуги. Жури в конкурса беше писателят Захари Карабашлиев. На 23 февруари беше реализирана Работилница за мартеници в Етнографския музей в София заедно с деца от социални услуги, ученици от столични училища, жени-посланици, народни представители, заместник-министри. На 12 март в гр. Габрово в основно училище
“Св. Св. Кирил и Методий” заедно с кмета беше проведен открит урок „Влез в света на
другия“. ОПРЧР и кампанията „Мисията е възможна“ подкрепиха и бяха част от събитията в рамките на Дните на социалните услуги в Димитровград при откриването им на
22 април 2019 г. На 5 юни Бон-Бон мюзик изиграха и изпълниха спектакъла „Алиса в
огледалния свят“ специално за деца от социални услуги от София, Перник, Пловдив и
техни връстници от училища-партньори в същите градове. На 22 юни вице-премиерът
Томислав Дончев показа как да ценим красотата и да се забавляваме в природата на
„Излет в планината“ за деца от социални услуги.
През лятото на 2020 г. кампанията „Мисията е възможна“ се включи и в Пътуващото лятно кино на БНТ-2019 г. като се излъчваха кратки филмчета, разработени на
тема деинституционализация, преди откритите прожекции в 13 града в България.
Най-значимото събитие за годината беше организирането и провеждането на
3-дневна международна конференция на тема: „Деинституционализация на грижата за
деца: Как инвестираме в промяната?“. Конференцията се проведе от 6-8 ноември в София, в НДК в партньорство между ОПРЧР, МТСП, Ноу-хау център за алтернативни
грижи за деца, Нов български университет; Фондация „Сийдър“; УНИЦЕФ; SOS Детски селища; Еurochild; „Надежда и домове за децата“; Фондация Лумос. В конференцията участваха над 250 представители на всички заинтересовани страни: политици, експерти, практици, научен сектор, младежи от уязвими групи, международни и неправителствени организации, с опит и експертиза по темата, родители. Международното
участие беше с представители на Европейската комисия, участници от Европа, Азия,
Австралия, САЩ и др. В рамките на конференцията беше представен опита при реали-
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зиране на процеса на деинституционализация на грижата за деца в различните страни,
обсъдени бяха данни от изследвания и добри практики, посочени бяха предизвикателствата и научените уроци, изведени бяха препоръки за продължаване на реформата.
Последното събитие в календара на кампанията за 2019 г. беше организирането
на Кулинарно състезание „Коледата е възможна“ с гост-звездата Шеф Иван Манчев,
жени-посланици и в партньорство със столичен Дневен център за хора с увреждания.
Освен организирането и реализирането на събития през годината, в рамките на
кампанията беше разработена и поддържана рекламна лендинг страница (част от уеб
страницата на ОПРЧР) за дейностите по кампанията, достъпна на адрес:
https://esf.bg/misiata/. За популяризиране на посланията на кампанията бяха изработени
3 рекламни клипа с популярните лица Марта Вачкова, Тити Папазов и Христо Мутафчиев. Клиповете бяха излъчвани в няколко национални телевизии и радиа, както и разпространявани в социалните мрежи – Facebook и YouTube. Записаната в края на 2018 г.
и широко рекламирана през 2019 г. Песен за приятелството, се превърна в химн на
кампанията. Видеото, публикувано във Фейсбук страницата на ОПРЧР, има над
475 000 гледания, а в YouTube канала на програмата – над 87 000. Освен клипове бяха
изработени и кратки филми на тематика, свързана с деинституционализацията. Всички
събития по кампанията през годината бяха отразени медийно чрез репортажи. Бяха
провеждани интервюта и се разпространяваше информация за кампанията в електронни и печатни медии.
Общият брой на пряко обхванатите от кампанията през 2019 г. деца, част от
приемната грижа и от социалните услуги, са над 200, а броят на събитията – 9.
Специално място на Мисията е възможна бе отредено и на спектакъла в НДК на
21.11.2019 г. по случай 30-годишнината от КПД, организиран от ДАЗД.

►

Лицензирани доставчици на социални услуги
Правомощие на председателя на Държавната агенция за закрила на детето е издаването на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, съгласно чл. 43б, ал.1
от Закона за закрила на детето и по реда на чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Лицензирането на доставчици на социални услуги за деца е
част от процеса на деинституционализация, целяща развиване на мрежа от социални
услуги в отговор на потребностите на децата и техните семейства. С лицензионния режим се осъществява предварителен контрол върху качеството на социалните услуги за
деца и се мониторира дейността им.
От 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. председателят на Държавната агенция за закрила
на детето (ДАЗД) е издал 46 лиценза за предоставяне на 46 социални услуги за деца, от
тях 12 за иновативни услуги. Подновените лицензи за отчетния период са 66. Активните лицензи към месец декември 2019 г. са 347 издадени на 222 доставчика на социални
услуги за деца.
Във връзка с мониторирането и контрола на предоставянето на социални услуги,
през 2019 г. Държавната агенция за закрила на детето е изготвила ежегодният анализ с
информация за дейността на лицензираните доставчици на резидентни и дневни социални услуги в общността през 2018 г. Анализът съдържа данни от информационните
карти, които доставчиците на услугата са предоставили в ДАЗД по силата на тяхното
задължение до 31 март всяка година да представят отчет за дейността си за предходната година.

страница 51 от 69

►

Услугите, възложени на различни доставчици
В Закона за социално подпомагане и в Правилника за неговото прилагане са
предвидени възможности за възлагане управлението на социални услуги делегирана
държавна дейност на външни доставчици.
Социалните услуги в общността за деца/младежи, които се управляват от външен доставчик (най-често неправителствени организации), са 27% от всички държавно
делегирани социални услуги за деца. Почти всички социални услуги в общността за
деца/младежи по различни поводи си сътрудничат с редица неправителствени организации и дарители – физически и юридически лица, с цел подобряване качеството на
грижа в тях.

►

Принос на Министерство на образованието и науката към процеса на деинституционализация
Цялостната политиката на Министерството на образованието и науката е насочена към създаване на условия за развитие на приобщаващото образование като процес
на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик
чрез включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците
във всички аспекти на живота на общността.
МОН продължава да работи по осъществяването на принципите, залегнали в
ЗПУО, като акцент в работата е осигуряването на условия за въвеждане и развитие на
приобщаващото образование; създаване на условия за приобщаващо образование на деца и ученици от семейства на мигранти и на търсещи или получили международна закрила; социализиране и приобщаване в образователния процес на деца и ученици, чийто
майчин език е различен от българския, при съхраняване и развиване на културната им
идентичност; реализиране на новите функции на специалните училища и центровете за
специална образователна подкрепа за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.
Сериозен приоритет е системното реализиране на обучения на експерти от регионалните управления на образованието, на директори и педагогически специалисти,
свързани с приобщаващото образование и работата с деца и ученици със специални образователни потребности, както и с ранното оценяване на потребностите на децата.
През 2019 година е приета Стратегия за възпитателната работа в образователните институции. В Закона за предучилищното и училищното образование образованието е дефинирано като процес, който включва обучение, възпитание и социализация. Възпитанието се дефинира като процес на формиране на отношения – ценности,
нагласи, мотиви, насочени към развитие на личността като индивидуалност и член на
обществото. То е неразделно свързано с процеса на обучение, осъществяван в образователните институции, в контекста на индивидуалната и обществената значимост на
образованието и е насочен към постигане на лични и обществени цели, удовлетворяване на потребности на индивида и обществото, както и със създаване на условия за всяко едно дете и ученик за реално и активно участие във всички дейности, свързани с неговото развитие.
И през учебната 2018/2019 година продължава осигуряването на условия и ресурси за изграждане на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на приобщаващо образование.
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Към 30.06.2019 г. в детските градини и училищата се обучават деца и ученици
със специални образователни потребности, които се подпомагат от екипи, назначени в
самите детски градини или училища, или от специалисти на регионалните центрове за
подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО), както следва:
Ресурсно подпомагане се предоставя общо на 20 368 деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) от специалисти, назначени в образователните
институции:
 в детските градини – на общо 4538 деца със СОП;
 в училищата – на общо 15 830 деца и ученици със СОП.
Към 30.06.2019 г. във всички детски градини и училища са назначени общо
3933 педагогически специалисти, от тях: ресурсни учители – 986, психолози – 741,
логопеди – 527, рехабилитатори на слуха и говора – 88, учители на деца с нарушено
зрение – 142, педагогически съветници – 702, учители на деца с умствена изостаналост – 33, възпитатели – 644, педагози други – 70. От тях:
 в детските градини в страната са назначени общо 990 педагогически специалисти, от които: ресурсни учители – 202, психолози – 213, логопеди – 199,
рехабилитатори на слуха и говора – 43, учители на деца с нарушено зрение
– 52, педагогически съветници – 82, учители на деца с умствена изостаналост – 20, възпитатели – 111, педагози, други – 68;
 в училищата в страната са назначени общо 2943 педагогически специалисти, от които: ресурсни учители – 784, психолози – 528, логопеди – 328, рехабилитатори на слуха и говора – 45, учители на деца с нарушено зрение –
90, педагогически съветници – 620, учители на деца с умствена изостаналост – 13, възпитатели – 533, педагози, други – 2.
В регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – 28 на брой в страната, са назначени общо 931 специалисти, които
осъществяват ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП, от тях: ресурсни
учители – 649, психолози – 128, логопеди – 122, рехабилитатори на слуха и говора –
16, педагози на зрително затруднени деца – 13, кинезитерапевти – 3.
От общия брой деца ученици със СОП – 20 368, децата и учениците с ресурсно
подпомагане, предоставяно от специалисти на РЦПППО в детски градини и училища,
са 7686.
С цел подобряване на подкрепата в училище са осигурени условия за увеличаване на броя на педагогическите съветници и училищните психолози. През учебната 2017/2018 година бяха осигурени целево 7 000 000 лева за назначаване на психолози в училища с 400 бр. ученици, а през учебната 2018/2019 година – за назначаване
на такива специалисти в училища с ученици до 350 бр. В резултат на тези мерки броят
на училищните психолози и на педагогическите съветници е 1600 – два пъти е увеличен броят им за последните две години.
Предстои да бъдат обобщени данните за броя на училищните психолози и педагогическите съветници в образователните институции за учебната 2018/2019 година.
Приоритетно се осъществяват и дейности, свързани с координирането на изпълнението и отчитането на мерките, заложени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в т.ч. организиране и провеждане на обучения на експерти от регионалните управления на образованието, директори, педагогически специалисти, медиатори за работа в мултикултурна среда, за интеркултурно образование и работа с деца и ученици от етническите общности; провеж-

страница 53 от 69

дане на информационни кампании за привличане и мотивиране за завършване на основно, средно и висше образование на младежи от уязвими етнически общности. Работи се и по реализирането на дейности, свързани с отчитане политиките на МОН по осъществяването на заложените мерки, включени в приоритет „Образование“ на Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите, както и при отчитане напредъка на страната ни в областта на приобщаването на деца и ученици от уязвими групи, в
това число роми.
От сайта на МОН може да се достигне до електронна платформа за набиране и
популяризиране на добър опит от заинтересованите страни по разработване и прилагане
на политики и мерки в областта на приобщаващото образование и на образователната
интеграция на деца и ученици от етническите общности.
УНИЦЕФ в партньорство с МОН започна дейности за промотиране и разширяване на образованието за права на детето в контекста на гражданското образование.
Целта е осигуряване на разнообразни възможности това образование да е по-достъпно
за всички деца. През 2019 г. УНИЦЕФ стартира работата по изготвяне на цялостен образователен пакет по права на детето за деца в предучилищна и училищна възраст,
който включва: рамкова програма за обучение по права на детето, ръководство за учителя от предучилищното и всички етапи на училищното образование, материали за децата, обучителна програма за учители и експерти, които да подкрепят процеса, както и
пътна карта за въвеждане и развитие на образованието по права на детето.Очаква се
цялостният образователен пакет да бъде финализиран през 2020 година.
По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
през месец май 2019 г. започна реализирането на дейностите по три проекта:
Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“. Бенефициент е Министерството на образованието и
науката, а Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства е партньор. Целите са да се предложи педагогическа, психологическа и социална подкрепа за деца и родители на деца от уязвими групи, за формиране у тях на
мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, допълнителни обучения по български език и осъществяване на обучения за специалисти, както и отпечатване на материали, свързани с дейностите.
Проект „Подкрепа за успех“ с конкретен бенефициент МОН. Основната цел на
проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за
развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Проект „Образование за утрешния ден“, по който се предвижда изграждане на
модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на
съвременни съоръжения (оборудване за онагледяване), представяне на учебното съдържание чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание,
специализирана съвременна техника, вкл. за деца със сензорни увреждания, деца с разстройства от аутистичния спектър, деца с ДЦП и др.).
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►

Организации, подкрепящи допълнително процеса – принос за изпълнението на Актуализирания План 2016-2020 към
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за периода 1.01.2019 – 31.12.2019 г.
Организациите, подали информация за настоящия доклад, са: УНИЦЕФ и петте неправителствени организации, определени чрез
конкурсна процедура по подбор като членове на ПЕРГ („Лумос – клон България“, „Надежда и домове за децата – клон България“, Фондация „За нашите деца“, Национална мрежа за децата и Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“).
Националната мрежа за децата е обединение на 145 граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в
цялата страна.
Коалиция „Детство 2025“ е обединение на 17 граждански организации и мрежи, представляващи неправителствени организации и
личности, които работят по процеса на деинституционализацията.
Дейност
Кампании, конференции,
събития, супервизии и
обучения.

Резултат
 Обучения за всички заинтересовани институции на областно ниво по теми,
свързани с деинституционализацията, грижата за деца, подкрепата на семействата, мултидисциплинарен подход и правни аспекти на закрилата на детето и найдобрия му интерес. Проведени 5 обучения в Сливен, Велико Търново, Плевен,
Бургас и Стара Загора и обучени 101 специалисти от ОЗД, ДСП, РДСП, доставчици на социални услуги, общински и областни администрации, РЗИ, РУО и
НПО;
 Предоставена супервизия на 11 специалисти от ЦНСТДМУ и ДЦДМУ в
Перник по теми, свързани с пряката им работа за подобряване на предоставянето
на грижа за децата и младежите с увреждания.
 Консултирани 162 специалисти от ОЗД в София град, София област, Плевен,
Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол по случаи, свързани с превенция на изоставянето и реинтеграция на
деца в биологични и приемни семейства.
 Организирани 4 тематични кръгли маси в страната, насочени към партньорството при предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията, с участието на 125 специалисти от системата за закрила на детето.

Организация
Надежда и домове за децата –
клон България

Надежда и домове за децата –
клон България
Надежда и домове за децата –
клон България
Надежда и домове за децата –
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 Проведена Конференция „Деинституционализация в условията на политическа турбулентност, бедност и ограничен човешки ресурс“ като част от
комуникационната кампания на министерството „Мисията е възможна“, в чието
реализиране Надежда и домове за децата – клон България участва като партньор.
 Съорганизатор на Международна конференция „Деинституионализация на
грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“ в София с участието на 250
професиоанлсити от системата за закрила и грижа на децата, деинституционализация, доставчици на услуги, неправителствен сектор, академична общност.
 Популяризиране на модела на Активна семейна подкрепа и Областния координационен механизъм сред всички заинтересовани страни чрез участие в разнообразни форуми, семинари, конференции, кръгли маси и директни срещи.
 Проведени 2 индивидуални супервизии на приемните семейства, 4 групови и
2 индивидуални супервизии на ОЕПГ и ОЗД в област Силистра; 5 индивидуални
и 1 групова супервизии по заявка на екипа ЦОП–Разград.
 Проведени 2 специализирани обучения на ОЕПГ Силистра и 1 специализирано обучение на членовете на Комисията по приемна грижа към РДСП – Силистра. През 2019 г., по обратна връзка от приемните родители, ОЕПГ са провели
по-практически, целенасочени и интерактивни обучения на приемните семейства.
 В началото на 2019 бяха проведени дискусионни форуми във Варна и Добрич и дискусия в Бургас, продължение на стартиралия през 2018 г. процес на изследване на процеса на ДИ в България. Първите дискусионни форуми по метода
„Световно кафене“ са проведени в края на 2018 г. в София и Пловдив. В дискусии по 5 теми се включиха общо 117 участника от държавни институции, услуги
за деца, общински служби и услуги, НПО.
 Дискусионен форум „Професионална реализация и независим живот в общността на младежи с интелектуални затруднения и в резидентна грижа“ като част
от застъпническата кампания „Поход на мечтите 2“ е последното събитие в инициативата на Младежкия съвет към Лумос, в рамките на която младежи с интелектуални затруднения от семейства и резидентни грижи ръководеха серия от
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Надежда и домове за децата –
клон България
Надежда и домове за децата –
клон България
Сдружение с нестопанска цел
„Еквилибриум“
Сдружение с нестопанска цел
„Еквилибриум“

Фондация Лумос – клон България

Фондация Лумос – клон България
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дискусии за реализацията си след навършване на 18 г., за правото си и възможността да работят и да имат независим живот. Такива дискусионни
срещи
бяха организирани във Варна, Добрич, Казанлък и София.
 През 2019 г. бяха организирани и проведени 3 обучения на тема „Приемна
грижа за деца с тежки множествени увреждания“ в партньорство с ОЕПГ и местни власти на територията на Добрич и Варна, както и с НАПГ. В обученията се
включиха общо около 45 участника от ОЕПГ, ОЗД към ДСП, РУО на МОН, приемни семейства.
 През отчетния период бе проведено 1 обучение по темата за развитие на Заместваща приемна грижа с 13 участника в Пловдив.
 Предоставена е клинична супервизия по програма Работа с деца с предизвикателно поведение на екипите на ЦНСТ „Устрем“, Пазарджик. Бяха предоставени общо 9 супервизии и разгледани 6 случая на деца и младежи. Супервизиите
промениха разбирането и нагласите на специалистите към предизвикателното
поведение като вид комуникационен канал.
 Организиране и провеждане на обучение на тема „Приобщаващо образование за деца с тежки множествени увреждания“, предоставено от международни
експерти – Диана Мелека, клиничен психолог от Молдова и Катрин Янгс, обучител и консултант от Великобритания. В обучението се включиха над 40 участника, представители на Центрове за специална образователна подкрепа, ресурсни
учители, социални работници, психолози, логопеди, учители от ДГ и училища,
НПО, представители на общински служби и на МОН. В Добрич бе проведен
Консултативен ден от Диана Мелека от Молдова.

Фондация Лумос – клон България
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 Проведена конференция във Варна „Живот след дома“, за представяне рабо- Фондация Лумос – клон Бългатата и постигнатото до момента във връзка с подготовката на младежи за напус- рия
кане на системата от грижи, както и да се осветлят проблемните области.
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 Организиране на общностни събития в партньорство с Община Добрич и
Община Варна в подкрепа на приемането и интеграцията на деца/младежи с увреждания от резидентни услуги в общността.

Фондация Лумос – клон България

 През 2019 г. са проведени 2 тридневни обучения на екипите на ЦНСТ – „Усвояване на защитно поведение при децата“ с обучител Хилда О’Кълиган, Австралия и „Работа с непридружени деца – мигранти“, с обучители от Международна организация по миграция.
 Тридневно обучение е проведено за екипите на ЦОП на тема „Подходи за
решаване на родителски конфликти“.

Сдружение SOS Детски селища
България

 За приемните родители са организирани и проведени повече от 10 обучения
като например тридневно обучение на тема „Безопасно поведение в интернет“ с
обучителен екип на Асоциация Родители, „Защо са трудни „трудните“ деца“,
„Психоактивните вещества и нашите деца“ и т.н.
 Осигурена подкрепа за специалистите са редовните супервизии – по 10 индивидуални и 6 групови супервизии за всички екипи, а също за приемните родители, подкрепяни от сдружението. Експерти на сдружението предоставят супервизии на ОЕПГ, приемни родители и екип на Комплекс за социално-здравни услуги съгласно договорни отношения със Столична община и община Габрово.
 Проведени надграждащи обучения на екипа свързани с развитийната грижа
за децата.

Сдружение SOS Детски селища
България

Сдружение SOS Детски селища
България

Сдружение SOS Детски селища
България

Фондация „За Нашите Деца“

 Проведени са пресконференции в София и в още 11 града заедно с члено- Национална мрежа за децата
вете на Национална мрежа за децата, на които са коментирани темите за детски
омбудсман, който да провежда застъпническа дейност за правата на децата, вкл.
и при потенциални нарушения от страна на държавните институции и нуждата от
по-добри условия на работа на социалните работници.
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 През юни 2019 УНИЦЕФ посвети месеца на родителството в България на ро- УНИЦЕФ
дителите на деца с увреждания и чрез практическа информация, съвети и споделяне на опит достигна до 350,000 души в социалните медии и над 1 милион души
в традиционните медии.
 През 2019 темата за децата с увреждания беше основна за УНИЦЕФ, като УНИЦЕФ
посветихме отбелязването на 30-ата годишнина на Конвенцията за правата на детето на правата и овластяването на децата и младите хора с различни способности. Целогодишната кампания под надслов „С очи за всички“ достигна до 1,3 милиона души с послания и въздействащи човешки истории, популяризиращи правата и силните страни на децата и младите хора с увреждания. Нейната кулминация беше на 20 ноември с национална среща, на която млади хора с различни
способности взеха думата и споделиха с представители на държавата, бизнеса,
медиите и гражданското общество своя позитивен и мотивиращ опит и смелите
си истории за преодоляване не само на физическите бариери, но и на бариерите в
мисленето.
Подкрепа на процеса по
закриване на специализираните институции за деца.







Разработен модел за закриване на специализирана институция и за заместването на резидентната грижа със специфичен набор от превантивни и алтернативни услуги.
Подкрепа при затваряне входа към институциите, подкрепа на закриването
на ДМСГД -Видин.

Надежда и домове за децата –
клон България
Надежда и домове за децата –
клон България

Подкрепа и съдействие за превенция на изоставянето на 317 деца в страната. Надежда и домове за децата –
Реинтеграция на 9 деца от институциите. Подкрепа на 64 деца, настанени в клон България
приемни семейства от институциите и от родилен дом.
Промотиране на детското участие чрез Програмата за детско участие към Надежда и домове за децата –
Надежда и домове за децата – клон България с оглед подкрепа на процеса по клон България
закриване на специализираните институции – проведенa застъпническa
срещa на Програмата с Министъра на здравеопазването и 6 сесии с децата за
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оформяне на позиции, промотиране на детското участие, застъпничество за
децата в институциите.
Активно участие на организацията в постоянната експертна работна група по
деинституционализация (ПЕРГ), изработване на становища и предложения
към ПЕРГ(анализ на ЦНСТ и финансов стандарт за ЦНСТ), в работата и дискусиите по Закона за социалните услуги, изработване на становища и предложения, работа в Националния съвет на закрила на детето, както и предложения по Националната програма за закрила на детето.
Активна работа по застъпничество и участие в различни работни групи в
подкрепа на процеса по закриване на специализираните институции чрез Коалиция „Детство 2025“.
Участие на членовете на Коалиция „Детство 2025“ в националната кампания
„Мисията е възможна“ с цел популяризиране през широката общественост
процеса на деинституционализация за деца и младежи
Подготовка на становища и документи, касаещи процеса на ДИ, закрилата и
защитата на уязвими семейства и предложения за Закона за социалните услуги и поднормативна база към него
През 2019 г. в АГК са консултирани общо 129 бременни и родилки. От тях
93 са сигнали за риск от изоставяне и са консултирани съвместно с ОЗД: 71
са родилки (37 от тях са непълнолетни, а повечето от останалите – многодетни) и 22 бременни в отделение патологична бременност (21 са непълнолетни). Предотвратено е от ЦОП изоставянето на 1 новородени с увреждане.
През годината са изоставени само 6 бебета и настанени в приемни семейства,
като 2 от тях ползват социална услуга в ЦОП.
Подкрепени 19 приемни деца, като четири от тях са реинтегрирани в биологичното си семейство, а три са осиновени в България.
Предотвратена раздялата на 51 деца с техните семейства, включително и
чрез настаняване в Звено „Майка и бебе“, управлявано от сдружението. Ре-
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интегрирани в биологочното семейство 7 деца – 6 деца от приемни семейства
и от 1 дете ЦНСТ в Русе.




От ЦНСТ с постоянна медицинска грижа, след подобряване на здравословното състояние – 1 дете е реинтегрирано в биологичното си семейство, 1 дете
осиновено на международно ниво и 1 дете изведено в приемно семейство.
Приемните семейства, които сдружението подкрепя, получават месечна финансова помощ за всяко настанено дете за да се осигури индивидуалното
му развитие чрез спорт, културни дейности, участие в клубове и ателиета.
Също почасово включване в грижата на детегледачка в помощ на приемния
родител, за придружаване на дете за лечение в болнично заведение. На всички деца в грижа сдружението осигурява летен лагер на море и зимен на
планина.

Сдружение с нестопанска цел
„Еквилибриум“
Сдружение SOS Детски селища
България



Уникална за страната все още е Програма „Начало на самостоятелен жи- Сдружение SOS Детски селища
вот“ чрез която всеки млад човек напуснал SOS грижа получава подкрепа в България
първите три години на самостоятелност като осигуряване и заплащане на наем за жилище, финансови средства в периода на търсене на работа, консултативна и емоционална подкрепа.



Проект „Да подредим пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и Национална мрежа за децата
ранна интервенция в България“.



През 2019 г. Национална мрежа за децата, чрез своите организации – члено- Национална мрежа за децата
ве с над 5000 специалисти, достигна и подкрепи над 110 000 деца и над 26
000 семейства.



Участие в работата на междуведомствената група към МОН с цел да се из- Национална мрежа за децата
готви проект на Национална стратегия за ранното детско развитите и мотиви
към нея.
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Подкрепа и развитие на
социалните услуги в общността





През месец март 2019 г. беше единодушно приет от Парламента Законът за
социалните услуги и трябваше да влезе в сила от началото на 2020 г. След
като стана основен обект на атаките към детските политики, обаче, той беше
отложен от НС с шест месеца. Общо 56 граждански организации, заедно с
НМД, настояха Законът да влезе в действие и да се пристъпи към разработване на подзаконовата нормативна база.
Свикани 6 (шест) Координационни механизма по деинституционализация
(ОКМД) в страната – успешно разрешени казусите на над 25 деца и семейства в риск. Взето участие от 94 професионалисти, членове на ОКМД, представители на всички заинтересовани страни.
Създаване на устойчиви партньорства на местно, регионално и национално
ниво в подкрепа на директната работа с деца и семейства и подпомагане на
социалните услуги в общността.

Национална мрежа за децата

Надежда и домове за децата –
клон България
Надежда и домове за децата –
клон България



Приемните деца си „тръгват” с лична история - „Книга на живота”; оказана е Сдружение с нестопанска цел
методическа подкрепа на сложни казуси.
„Еквилибриум“



Общодостъпен Семеен център за ранно детско развитие, управляван от
сдружение “Еквилибриум“ е ползван от 92 семейства със 120 деца

Сдружение с нестопанска цел
„Еквилибриум“



Персоналът на 2 български детски градини посети детски градини в Дания и
премина през 8 учебни модула, предоставени от преподаватели от Педагогическия университетски колеж –VIA в град Орхус, Дания, с цел по-добра интегрираност на социалната и образователната сфера в контекста на ранното
детско развитие.
Извършване на междинен мониторинг на развитието на социалните услуги,
заложени в Областната стратегия за социални услуги в област Добрич – изготвен е доклад с изводи и препоръки, който е представен и предоставен на
всички заинтересовани страни с оглед развитие на социалните услуги в област Добрич.

Сдружение с нестопанска цел
„Еквилибриум“



Фондация Лумос – клон България
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Предоставяне на подкрепа за случаи на превенция, реинтеграция, приемна
грижа и подготовка за напускане на системата за грижа от младежи и девойки, настанени в резидентни услуги.
През 2019 г. сдружение SOS Детски селища България управлява 6 ЦНСТ с
общо 54 деца в градовете София – 2 ЦНСТ, Велико Търново – 3 ЦНСТ и
Габрово – 1 ЦНСТ, 5 общностни мрежи от приемни семейства с общо 71
приемни семейства, които се грижат за 123 деца в градовете София, Перник, Брезник, Трявна, Габрово, Велико Търново, 5 Центъра за обществена
подкрепа (ЦОП) в градовете София, Перник, Велико Търново, Габрово и
Трявна, които подкрепят общо 539 деца в 537 семейства и Звено „Майка и
бебе“ в гр. Габрово – 11 бенефициенти за 2019 г., като 8 от тях деца, включително 2 непълнолетни майки.
Центърът по Приемна грижа на сдружението в София е част от Областния
екип по приемна грижа на Столична община – това е единствената практика
в България на възлагане на доставчик на услугата приемна грижа. Столична
община делегира услугата Приемна грижа в рамките на проект Приеми ме
2015 на три организации доставчици – Фондация За Нашите Деца, ИСДП и
Сдружение SOS Детски селища България.
Фондация „За Нашите Деца“ управлява социални услуги, в които осигурява
подкрепа на семействата за по-добра грижа, превенция на раздялата със семейството, реална деинституционализация, подобряване на работата с деца
със специални потребности и семейства в риск и подкрепа за тяхното социално включване – ЦОП “Света София“, ЦОП „За деца и родители“ гр. Пловдив, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“
(ЦНСТДБУ) от 0 до 7 години.
През 2019 г. през услугата ЦНСТДБУ „Детство“ са преминали 11 деца, 7 от
които са вече в семейна среда, 3 са включени в Регистър за осиновяване, 1
дете е с решение от Съда за реинтеграция в биологичното си семейство, подкрепени са 8 семейства (биологични, осиновители и приемни). Осигурен е
Мултидисциплинарен екип за подкрепа към ЦНСТДБУ „Детство“ от ЦОП

Фондация Лумос – клон България
Сдружение SOS Детски селища
България

Сдружение SOS Детски селища
България

Фондация „За Нашите Деца“

Фондация „За Нашите Деца“
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Анализи, проучвания



„Света София“ и активно е работено с 5 доброволци.
В рамките на 2019г., в Центъра по приемна грижа е осигурена приемна грижа за 50 деца в 34 приемни семейства, като новите настанявания за календарната година са общо 13 като 11 от тях са постоянни, а 2 – заместваща
грижа. Общо 20 деца са изведени от приемна грижа като 5 от тях - реинтегрирани в биологична семейна среда, 10 - осиновени, 2 - навършили пълнолетие, 2 – прехвърлени към друг доставчик, 1 – пренастанено в ЦНСТ. Постъпили са 2 нови заявки за обучение и оценка на кандидат приемни родители,
защитата на оценките ще се реализира през м. януари 2020 г.
Повече от 20 години съществува успешна практика на подкрепа чрез Програма „Начало на самостоятелен живот“, която осигурява консултативна подкрепа, финансови средства за квартира и месечна издръжка на младежите в
първите години на самостоятелност до постигане на независимост. Към момента подкрепа при напускане на грижа получават ограничен брой младежи
с ресурсите на граждански организации и на местни общности.
През 2019 УНИЦЕФ продължи да подкрепя демонстрационните услуги за
патронажна грижа, които в две области на страната осигуриха за над 6,000
лица, които полагат грижи за над 6,500 деца на възраст от 0 до 3 години индивидуална подкрепа, насоки и информация за пълноценна грижа (хранене и
кърмене, опазване на здравето на детето, стимулиране на развитието, осигуряване на безопасна и сигурна среда, предотвратяване на неглижиране и
изоставяне, и др.) В допълнение, 2,501 семейства и 3,735 деца от уязвими и
изолирани общности са били подкрепени чрез семейно-консултативните
центрове за обществена подкрепа, създадени от няколко общини с подкрепата на УНИЦЕФ.
През 2019 г. УНИЦЕФ представи в Министерството на труда и социалната
политика резултатите от проведения Анализ на системата за закрила на детето в България. Анализът имаше за цел да проучи до каква степен системата за закрила на детето успява да осигури ефективна закрила и подкрепа
на децата, доколко тя е насочена към нуждите на детето и дали е в съответс-

Фондация „За Нашите Деца“

Сдружение SOS Детски селища

УНИЦЕФ

УНИЦЕФ
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твие със съвременните международни и професионални стандарти. Препоръките от анализа могат да бъдат използвани при разработването на подзаконовата нормативна база към Закона за социалните услуги и за информиране
на националните политики за по-нататъшно укрепване на капацитета на системата за закрила на детето за идентифициране на деца и семейства в риск и
предоставяне на адекватна и ефективна индивидуализирана подкрепа. В резултат на анализа УНИЦЕФ инициира първото картографиране на работещите в социалния, здравния, образователния и други свързани с тях сектори
в България, за да се подпомогне планирането на мерки за изграждане на капацитета и подкрепата на заетите в тези сектори. Проведеното картографиране е първоначален етап в процеса на разбиране, планиране и развитие на
работната сила като предварителните резултати показват, че общият брой на
работещите в социалния и свързаните с него сектори в България е над 47
000.


Изготвен годишен мониторингов доклад Бележник 2020 „Какъв е средният Национална мрежа за децата
успех на държавата в грижата за децата?“, обхващащ периода на 2019 календарна година. Традиционно проследяване на изпълнението на ангажиментите на Държавата в грижата за децата и препоръки към държавните институции за подкрепа на децата и семействата, като част от тях са директно свързани с процеса на деинституционализация.
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III.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ

Въз основа на Мониторинговия доклад за изпълнението на Актуализирания
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, би могло да се заключи, че през 2019 г.
деинституционализацията на грижата за децата в България все още не е приключила,
но както и в самото й начало, така и сега, тя се основава на принципите, заложени в
Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца и в Общите европейски насоки за
преход от институционална грижа към услуги, предоставяни в общността. Реализират
се мерките от Плана, които подкрепят процеса и постигането на неговите цели.
Реализирането на напредък по изпълнението на Националната стратегия е пряко
обвързано с ясната политическа воля и качественото експертно изпълнение на заложените мерки. Това от своя страна води до подобряване на качеството на живот на децата, чрез улесняване на достъпа им до услуги, своевременно задоволяване на потребностите им и ефективна подкрепа за тяхното развитие. От степента на изпълнение на заложените в Стратегията цели е видно, че ресурсите са разпределени ефективно, което
не само гарантира успешното реализиране на предприетата политика по деинституционализация, но и подобрява процесите, свързани с постигането на основните стратегически цели, а именно превенция на рисковете, ранна интервенция, подкрепа на семействата, осигуряване на семейна или близка до семейната среда.
Както и през предходните години, така и през 2019 г. продължиха действията за
закриване на специализираните институции за деца и намаляване на броя на децата,
настанени в тях, като това стана възможно благодарение на непрестанните усилия на
всички ангажирани страни и целенасочената политика за подобряване качеството на
живот на децата в резидентна грижа. Към 31.12.2019 г. функционират 21 специализирани институции. За посочения период броят на децата в тях е 510. За сравнение, в началото на процеса, през 2010 г., този брой е 137 специализирани институции и над 7
500 деца, а за 2018 г. съответно 27 СИ и 633 деца.
Една от важните предпоставки за успешно финализиране на процеса е осъществяването на реформата в областта на социалните услуги чрез влизането в сила на Закона за социалните услуги, чието влизане в сила бе отложено за 01.07.2020 г. Това би
допринесло за по-добър контрол на качеството на социалните услуги и за успешното
реализиране на Актуализирания план за изпълнение на Националната стратегия „Визия
за деинституционализация на децата в Република България“.
Независимо от увеличението на стандартите за педоставяне на социални услуги,
доставчиците продължават да изпитват затруднения при реализиране на ежедневните
си дейности. Това се дължи на факта, че едновременно с увеличението на стандартите,
се увиличи и размера на минималната работна заплата, което на пактика означава, че
не са налице достатъчно средства за повишаване на качеството на услугите.
Основни изводи:
Социалните услуги са ключов елемент за подкрепа на децата и семействата и
важен ресурс при осъществяване на процеса на деинституционализация на грижата за
деца. Приетият през 2019 г. Закон за социалните услуги определя нормативната рамка
за провеждане на реформата в областта на социалните услуги, като урежда всички
ключови въпроси от значение за сектора на социалните услуги, свързани с механизмите за планиране, предоставяне, финансиране, контрол и мониторинг на социалните услуги, като целта е да се повиши тяхното качество, ефективност и устойчивост.
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Реформата на грижата за деца е свързана не само с извеждане и предотвратяване
на настаняването на деца в специализирани институции, а и с подкрепа на семействата
за превенция на рисковете и създаване на условия, които в най-голяма степен ще отговорят на индивидуалните потребности на децата и ще гарантират техните права и интереси. Сред най-значимите мерки, подкрепящи процеса на деинституционализация са
мерките за превенцнция на изставянето и за реинтеграция. За подобряване на мерките
за превенция на изоставянето и реинтеграция с Постановление на Министерския съвет
№ 104 от 02.05.2019 г. бяха направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция.
Препоръки по отношение на процеса на деинституционализация
За пръв път през ноември 2019 г. ООН прие Резолюция за правата на децата, с
фокус децата лишени от родителска грижа. Тя подчерта нуждата държавите да се фокусират над проблемите на децата, лишени от родителската грижа и причините на разделяне на семействата, водейки се от основните принципи от “Насоките за алтернативни грижи за деца”. Тъй като процесът на деинституционализация в страната поставя
фокус и върху децата, лишени от родителски грижи, биха моглида се изведат следните
препоръки, които ще доведат до по-пълното реализиране на техните права, в съответствие с международните документи:
- Подобряване на услугите за подкрепа на семействата за предотвратяване
на раздялата – Консултативните услуги – Центровете за обществена подкрепа- следва
да бъдат по-близо до семействата в риск и по-ефективни в превенцията на раздялата.
- Предоставяне и инвестиране в качествена приемна грижа – Предоставянето на услугата Приемна грижа зависи от решенията за развитието й след приключване на проект „Приеми ме 2015“ в края на 2020 година. В този смисъл е необходим финансов стандарт за приемната грижа, включително и с разработване на необходимите
промени в подзаконовите нормативни актове, регламентиращи предоставянето на приемна грижа. Предложение за финансов стандарт се разработва в рамките на проекта.
- Подобряване и обезпечаване на качествена резидентна грижа – Досегашният опит на доставчиците на социални услуги в предоставяне на резидентна грижа
показва, че намаляването на капацитета на услугите ЦНСТ (например, от 15 на 10 деца) би довело до по-добро качество на грижата и по-голяма удовлетвореност и мотивираност на екипите. Тази промяна следва да е тясно обвързана с нов начин на финансиране на услугите съгласно принципите, залегнали в новия Закон за социалните услуги.
Препоръчва се да бъдат приведени в действие препоръките от Анализа на ПЕРГ за ролята на резидентната грижа в системата от мерки за закрила на детето от 2018 г.,
в това число увеличаване на финансовия ресурс за резидентните услуги. Това би позволило да бъде осигурен достатъчно персонал, който да е квалифициран, добре платен
и обучен, за да отговори на специфичните нужди на децата и младежите в резидентни
услуги.
- Подкрепа на младежите, напускащи всички форми на формална грижа
(приемна и резидентна грижа) – Нужно е да се подобри подкрепата за всеки младеж,
напускащ алтернативна грижа.
- Влизане в сила на Закона за социалните услуги и разработване на всички
необходими подзаконови актове и регулации.
- Засилване работата на отделите „Закрила на детето“, в сътрудничество с
доставчиците на социални услуги, за активна работа по превенция на рисковете, които
биха довели до раздяла на семействата и/или поставят децата в рискови ситуации; разгръщане на потенциала на услугите за подкрепа на биологичното семейство, както и
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постоянен мониторинг на ефективността на мерките по превенция на раздялата, като за
тези от тях, за които това е невъзможно, да се осигури семейно-базирана грижа като
приемна грижа.
- Повишаване на финансовия стандарт за държавно делегираните дейности – Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без или с увреждания с цел
повишаване на качеството на предоставяните услуги.
- Подобряване на условията на труд и увеличаване на възнагражденията
на заетите в структурите на АСП и в социалните услуги, които носят пряка отговорност за благосъстоянието на децата и младежите в процеса на деинституционализация.
Гарантиране на обучения, супервизия и подкрепа за работещите в сферата, както и
стандартизиране на професията социален работник.
- Необходимо е да се помисли за специална програма на национално ниво за
разрешаване на предизвикателствата в социалната система, и чрез оперативните програми да се създадат условия за подобряване на условията на труд на социалните работници, в т.ч. увеличаването на заплащането на труда им (както на служителите в социалните услуги, така и в отдел „Закрила на детето“).
Започната е работа по извеждане на преден план ранната детска интервенция
(РДИ) и семейно-ориентирания подход като водещи за подкрепа на родители и деца с
увреждания, със забавяне в развитието или нужда от подкрепа на психичното здраве.
Фондация „За нашите деца“, Сдружение „Дете и пространство“, Сдружение „Еквилибриум“, Фондация „Карин дом“ и „Нашите недоносени деца“ работят за постигане на
общо разбиране сред професионалистите за важността и съдържанието, необходимите
ресурси, знания и умения за прилагане на семейно-ориентирания подход и ранна детска интервенция.
И през 2019 г. все още не е осъществена реформа в системата на детското правосъдие.
В края на 2018 г. бе разработен проект на Национална стратегия за детето, която е
продукт на съвместна работа на институции и неправителствени организации и цели
подобряване качеството на живот на българските деца и семействата им. Стратегическият документ беше публикуван за обществено обсъждане, като множеството негативни бележки и коментари доведоха до прекратяване на процедурата по приемането му.
За времето на отчетния период в обществото се разпространяваха манипулативни и неверни твърдения относно работата на системата за закрила на детето, които затрудниха и поставиха под въпрос функционирането на системата, включително на социалните
услуги, както и работата на гражданските организации. С публикации, отворени писма
и обръщения до правителството, неправителствените организации призоваха българските родители и семейства да се информират, да имат критично мислене, да изискват
реални действия, а не да се подвеждат от пропаганда и фалшиви новини, които създават обществено напрежение и нагнетяват омраза между хората, а институциите да излязат и да говорят открито за Националната стратегия за детето 2019-2030 г., в която за
пръв път бяха заложени цялостни мерки за подкрепа на семействата.
Въпреки положителните резултати по отношение на процеса на деинституционализация, услугите за подкрепа на биологичното или разширеното семейство и приемната грижа за деца с увреждания или предизвикателно поведение, все още не са достатъчни, и е необходимо да се укрепват и доразвиват. Положителни промени за подобряване на семейната подкрепа са заложени в новия Закон за социалните услуги, като
повторното му отлагане или отмяна ще задълбочи съществуващите проблеми.
Ключов фактор за ефективното и гъвкаво изпълнение на Плана са създадените
възможности за работа на Постоянната експертна работна група. В рамките на този ек-
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спертен орган за координация е осигурено адекватно и своевременно произнасяне по
внесените искания за разширяване на целева група на подкрепяните проекти с бенефициенти общини, обсъждане на проблеми и предизвикателства в процеса на деинституционализация на грижата за децата и развитието на услуги за подкрепа и превенция.
Добрата комуникацията и координацията на процеса между държавата, общините
и неправителствения сектор е основание за трайната тенденция за ежегодно нарастване
на средства, предоставяни по стандарти за делегираните от държавата дейности, съответно на средствата от държавния бюджет за финансиране на услугите за деца и техните семейства.
Реализирането на устойчиви политики и практики за ранно детско развитие чрез
осигуряването на продължаване на проектите, финансирани по Операция „Услуги за
ранно детско развитие“ и по операциите в подкрепа за деинституционализация на децата и младежите са от решаващо значение за успеха на процеса по деинституциовализация. Същото се отнася и за развитието на мрежата и условията за предоставяне и на
човешките ресурси в услугите за деца, вкл. и с подкрепата на европейските фондове.
Активното участие на заинтересованите страни на най-ранен етап в процеса на изготвяне на проекти на нормативни актове в областта на правата на децата и на услугите за
тях дава възможност за своевременното намиране на решения по въпросите на процеса
на деинституционализация.
По отношение на развитието на мрежа от социални услуги за деца/младежи на
територията на страната, стратегическите и приоритетни цели продължават да се изпълняват. Интегрираността на мерките, съобразени с индивидуалните потребности на
детето и семейството са основополагащи при предоставянето на грижа и подкрепа. В
разглеждания период се постави особен акцент върху качеството и ефективността на
предоставяните социални услуги. Изготвени са анализи въз основа на проведени изследвания, както от органите по закрила на детето, така също и от неправителствени органнизации, свързани с предоставянето на грижа в социалните услуги от резидентен
тип. Част от изводите в аналитичните доклади красноречиво показват, че следва де се
предприемат действия, насочени в посока инвестиране в надграждане на умения, компетентности и знания на специалистите, работещи в социалната сфера. Изпълнението
на мерките, би допринесло за повишаване авторитета на служителите, привличане на
специалисти с помощта на университетите, развиване на стажантски и менторски
програми като комплекс от действия, целящи повишаване на качеството на предоставяната грижа. От изключителна важност е запазването на постигнатите резултати и
темпове на изпълнение на Плана през 2019 г. в условията на извънредни ситуации, в
т.ч. световни пандемични кризи, защото независимо от случващото се световен мащаб
в тази област, необходимо е да се предприемат мерки и допълнителни усилия за гарантиране на правата на децата и задоволяване на техните потребности, особено на тези,
които са поставени в някаква форма на зависимост и грижа от държавата.
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