Проект «ПОДКРЕПА»
изпълняван от
Държавна агенция за закрила на детето
по Оперативна програма «Техническа помощ»

www.eufunds.bg

ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА
БФП

Проект „ПОДКРЕПА“
Приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на
дейностите на структурите на централно ниво; мерки за
изграждане на капацитет на институциите, работещи по
Структурните фондове, Мярка на подкрепа 9: Техническа
помощ за Държавната агенция за закрила на детето

Начало: 28 Май 2012 г.

Край: 31 Август 2015 г.

Бюджетът на проекта е в размер на
2 545 540, 97 лева за периода от 39 месеца
www.eufunds.bg

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ
• Функциониращ квалифициран екип, чиято основна цел е да
осигури комуникация и координация между всички проекти
от Плана за действие към Визията за деинституционализация
на децата в Република България
• Стабилизирана структура на местно ниво
• Организиране на 3 Кръгли маси, 6 участия в радио и/или телевизия, 12 работни срещи/
семинари за популяризиране на целите и резултатите от Плана за действие към Визията за
деинституционализация на децата, 6 Международни конференции на регионален принцип, 6
броя регионални обучителни срещи
• Извършване на мащабно Социологическо проучване за процеса на деинституционализация
• Създаване на Интернет
деинституционализация
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• Организиране на заключителна конференция за представяне на ползите и практическите
резултати от международните конференции
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
• Сформиран екип за управление и организация на проекта
• Сформирани 28 Рeгионални екипи по деинституционализация – РЕД и
проведени 55 оперативни срещи с РЕД, общини и областни
администрации на място
• Назначени 7 лекари експерти и изпълнени 35 заявки за прегледи и
изготвяне на експертизи за общо 473 деца и младежи
•

Организирани и проведени 6 Международни конференции на регионален принцип

•

Изработени 2 видеоклипа от по 30 секунди и съкратените им варианти от 15 и 5 секунди, които се към
настоящия момент се излъчват в Национални телевизии и в интернет. Видеоклиповете и техните
варинти са изработени с цел популяризиране процеса на деинституционализация – резултата
продължава да се изпълнява

•

Организирана заключителна конференция за представяне на ползите и практическите резултати от
международните конференции

•

Верифицирани разходи към 30.04.2015 г. в размер на 1 513 174,81 лева. Подадени към УО на ОПТП
извършени разходи за първо тримесечие на 2015 г. в размер на 233 786,74 лв.
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УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ










 Изградена ясна връзка между екипа на проекта и структурите, участници в процеса
на деинституционализация
 Повишаване на капацитета на ДАЗД в управлението на проекти по оперативни
програми
 Изграден механизъм за координация и комуникация на всички нива, между всички
участници в процеса на деинституционализация
 Изграден механизъм за обратна връзка и обмен на информация между всички
заинтересовани страни в процеса на деинституционализация
 Подкрепа на изпълнителите на проектите от Плана за изпълнение на Националната
стратегия „Визия за деинституционализация“ до тяхната финална реализация
Предоставяне на допълнителна експертиза – много необходима във възникваща рискова среда
Подкрепа за вземането на решения на терен, в местните общности – решаващ фактор за успеха на
процеса на деинституционализация
По‐голяма публичност, за преодоляване на възникнали съпротиви в местните общности и
неразбирането на процеса на ДИ като цяло
Създаване на работеща връзка между НПО и административните структури, между различните
доставчици на услуги, с реална полза за всяко дете;
Подкрепа за работата в експертната и в междуведомствената работна група по
деинституционализация;
Споделяне на проблемни области, сфери и звена в цялостния процес на деинституционализация, които
да се вземат предвид за следващия програмен период
Популяризиране на добрите практики в областта на деинституционализацията
Повишаване на публичносттта и информираността за процеса на деинституционализация в обществото
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Дейности, извършвани от проект „Подкрепа“
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Целева група

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО
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