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Материалите са изработени по проект
BG051PO001-8.2.01 "Подкрепа на информационното
осигуряване на ОПРЧР", съфинансиран от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

Процедурата се реализира в рамките на
приоритетна ос 5 „Социално включване и на-

►

сърчаване на социалната икономика”

Област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и
преодоляване на неговите последици”

Общ бюджет: 16 500 000 лева
Цел на процедурата:
Създаване на устойчив модел за трайна деинституционализация на децата от 0 до
3-годишна възраст, настанени в Домове за
медико-социални грижи за деца (ДМСГД) чрез
предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на семейството и
превенция на риска от изоставяне на деца.
Общата цел ще се реализира в два взаимнодопълващи се компонента:
►

►

Компонент 1: Подготовка за преструктуриране на ДМСГД
Компонент 2: Разкриване на иновативни
интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца
от 0 до 3 години.

Продължителност: 2011 - 2014 година
Специфика на процедурата:
Цялостната концепция за реформа и преструктуриране на пилотните ДМСГД се основава на реализиране на следните последователни действия:
►

►

►

Планиране и реализиране на модели за качествена грижа за децата от 0 до 3 годишна възраст, приоритетно ориентирани
към превенция на изоставянето
Прилагане на модели за ранна интервенция
за подкрепа на семейството, с цел предотвратяване на изоставянето на деца в
ранна детска възраст и настаняването им
в резидентни услуги
Развиване на иновативни интегрирани социални услуги в общността, включително и
специализирани резидентни услуги за деца с
тежки увреждания на възраст от 0-3 години

Към кого е насочена процедурата?
►

Деца от общността на възраст от 0 до
3 години в риск от изоставяне и техните
семейства, в това число и семейства на
близки и роднини

►

Деца от 0 до 3 години, настанени в избраните за пилотни ДМСГД и техните семейства

Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД и персонал, който ще бъде нает за предоставяне на новите услуги

Териториален обхват:
На територията на общините и районите на
общини, в които са предоставени средства
за преструктуриране на ДМСГД по Оперативна програма „Регионално развитие”

Кой може да кандидатства с проекти?
►

Компонент 1- процедура на директно предоставяне:
- Допустим кандидат: Министерство на
здравеопазването
- Допустими партньори: Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане

►

Компонент 2- процедура за подбор на проекти:
- Допустими кандидати: Общини на територията на Република България или райони на общини съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България, на
чиято територия се намират преструктурираните ДМСГД със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”
- Допустими партньори: Доставчици на
социални услуги

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?
За допълнителна информация посетете интернет
страницата на Агенция за социално подпомагане,
www.asp.government.bg
или се обръщайте към:
Екатерина Димитрова
Отдел „Търгове и координация”
Дирекция „Международно сътрудничество,
програми и европейска интеграция”
Агенция за социално подпомагане
e-mail: e.dimitrova@asp.government.bg
тел: 02 8119 694; 02 935 05 59
факс: 02 935 05 31

