На 26.10.2011 г. стартира изпълнението на проект „ПОСОКА: семейство” с конкретен
бенефициент МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Проектът се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-5.2.10 „ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ“: КОМПОНЕНТ 1 –
Подготовка за преструктуриране на ДМСГД, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ на проекта е в размер на 1 972 503.62 лева,
/в т. ч. 1 676 628.08 лева – ЕСФ и 295 875.54 лева – национално съфинансиране/ .
Основната цел на проекта е подготовка за преструктуриране на ДМСГД за деца от 0 до 3годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни
области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище, чрез
аналитичен подход и синергична интервенция.
Информация за Конкретния бенефициент по схемата за безвъзмездна финансова помощ:
Наименование на
Конкретния бенефициент
НОМЕР на договора в
ИСУН
Партньори

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Седалище на Конкретния
бенефициент
Място на изпълнение на
проекта

Гр. София 1000, пл. „Света Неделя” №5

Наименование на проекта

Общ бюджет и размер на
предоставената
безвъзмездна финансова
помощ
Продължителност на
изпълнение на проекта
Основни дейности

BG051PO001-5.2.10-0001-С0001
1.АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
2.ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

На територията на страната и в следните пилотни области:
Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе,
Търговище
„ПОСОКА: семейство“
П – подготовка за
О – осигуряване на
С – семейство и
О – обич

К – като
А – алтернатива за децата от ДМСГД
1 972 503.62 лева

32 месеца
1. Цялостно управление и администриране на проекта.
2. Сформиране на екипи в целевите общини и национална
координация на дейностите по деинституционализация на
ДМСГД.
3. Основни анализи за подготовка на преструктуриране на
ДМСГД. Подготвителни дейности по реинтеграция на децата.
4. Планиране на конкретни услуги в пилотните области.
Разработване на методологии за иновативните услуги.
5. Популяризиране на процеса на преструктуриране на ДМСГД.
Комуникационна кампания и информиране и публичност.
6. Обучение на персонала в пилотните ДМСГД и на персонала в

Индикатори за изпълнение

Индикатори за резултат

новоразкритите услуги.
• Разработени анализи относно причините за настаняване на децата
в ДМСГД -8;
• Оценка на състоянието на децата - 300;
• Планирани конкретни услуги, в които да се преструктурират
пилотните ДМСГД – 16;
• Проведени обучения -32
• Обучен персонал в пилотните ДМСГД - 500
• Обучен персонал в новоразкритите услуги - 500
• Сформирани мултидисциплинарни екипи в целевите общини -8
• Брой лекари от РЗИ, участвали в семинари -15
• Брой проведени посещения в семейства -300.

