На 08 януари 2015 г. в Областна администрация – Пазарджик се проведе заседание на
ОКМД – Пазарджик при следния дневен ред:
1. Предложение за нови членове на ОКМД.
2. Предложение за промяна на Правилата за работа на Областен коордианционен
механизъм по деинституционализация.
3. Доклад от Регионален екип по деинституционализация / РЕД / за област
Пазарджик

за

изпълнението

на

дейностите

по

процеса

на

деинституционализация.
Доклад
От Регионален екип по деинституционализация – Пазарджик
Относно: Изпълнение на дейностите по деинституционализация на деца/младежи
в област Пазарджик
Във

връзка

с

изпълнението

на

Националната

стратегия

„Визия

за

деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за
изпълнение на Националната стратегия, приети с Решение на Министерски съвет от
24.11.2010 г., на територията на област Пазарджик се изпълняват дейности по
преструктуриране на Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години – гр.
Пазарджик (ДМСГД), по проект „Посока: семейство” на Министерството на
здравеопазването (МЗ) и дейности по проект „Детство за всички” на Държавната
агенция за закрила на детето (ДАЗД), изпълнявани от общините Велинград, Пазарджик,
Панагюрище и Пещера.
По проект „Посока:семейство”, община Пазарджик изпълнява проект „Светулка
”/Преструктуриране на ДМСГД – Пазарджик. В момента в ДМСГД – Пазарджик са
настанени 8 деца, 7 деца на възраст от 0 до 3 години и едно над 3 години. Капацитетът
на резидентната услуга за деца нуждаещи се от постоянна медицинска грижа е за 8
места, от тях 2 за заместваща грижа. С този проект област Пазарджик е една от осемте
пилотни области в страната. През 2014 година няма настанени здрави деца в
специализираната институция. Настанени са само 9 новородени по медицински
показатели, нуждаещи се от постоянни здравни грижи, желани деца.
С помощта и подкрепата на „Надежда и домове за децата” – клон България, партньор
на МТСП, МЗ и ДАЗД по проект „Посока:семейство” и КСУДС – Пазарджик,
паралелно с дейностите по преструктурирането на ДМСГД – Пазарджик, РДСП –
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Пазарджик и отделите за закрила на детето в областта, преустановиха настаняването на
здрави деца и в ДМСГД – Ветрен, втората специализирана институция за деца от 0 до 3
години в област Пазарджик. През 2014 година, няма настанени деца в спезиализираната
институция. С общи усилия е предодвратено институционализрането на 89 деца на
ниво родилен дом. 62 от тях се отглеждат в биологичната си семейна среда. От 27-те
настанени в приемни семейства, 20 вече са осиновени. През 2013 година в двете
специализирани институции са били настанени 35 новородени. Последното настанено
здраво дете в ДМСГД е на 31.08.2013 г..
В изпълнение на дейностите по проект „Детство за всички” на Държавната агенция за
закрила на детето /ДАЗД/, към 31.12.2014 г., на територията на област Пазарджик са
разкрити и действат четири от общо осем изградени ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания/без увреждания. В община Велинград с 14 настанени деца/лица, в община
Пазарджик – 14 деца/лица, в община Пещера – 10 деца и община Панагюрище – 12
деца. Започват опознавателни срещи с 11 деца от ДДЛРГ – Русе за ЦНСТ за деца и
младежи без увреждания в Пазарджик.
Изготвили:
Цветелина Арапова, РДСП – Пазарджик
Боряна Консулова, РИО – Пазарджик
Д-р Павлина Спасова, РЗИ - Пазарджик

4. Доклад за идентифицираните потребностите от активна подкрепа на новите
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ)изпълнението
на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната
стратегия, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 г., дейностите
по проект „Детство за всички” на Държавната агенция за закрила на детето,
изпълнявани от общините Велинград, Пазарджик, Панагюрище и Пещера.
Доклад
От Регионален екип по деинституционализация – Пазарджик
Относно: Идентифицираните потребностите от активна подкрепа на новите
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ), изпълнението на
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия, приети с
Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 г., дейностите по проект „Детство за
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всички” на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнявани от общините
Велинград, Пазарджик, Панагюрище и Пещера.
На територията на област Пазарджик, в изпълнение на дейностите по проект
„Детство за всички” на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/н към
31.12.2014 г. са разкрити и действат ЦНСТ за деца и младежи с увреждания/без
увреждания в общините Велинград, Пазарджик, Пещера и Панагюрище.
Обща информация:
1. За община Велинград по проект „Шанс за всяко дете ” / Едно ЦНСТ за деца с
увреждания по проект на ДАЗД „Детство за всички”, с капацитет 12 деца от
институция и 2 от общността. С промяна на Националната карта на
резидентните услуги, Защитеното жилище по проекта е променено на второ
ЦНСТ за здрави деца, с капацитет – 8 места. Дейността на първото ЦНСТ е
стартирала на 03.09.2014 г.. Настанени са 11 деца и младежи с увреждания от
Домове за деца с увреждания – Петрово и Видраре, Домове за деца лишени от
родителска грижа в Асерновград и 3 деца от гр. Сливен – общо 14 деца.
2. За община Панагюрище по проект: „С мисъл за теб ” / ЦНСТ за деца без
увреждания по проект на ДАЗД „Детство за всички”, с капацитет: 12 деца от
институция и 2 от общността. Дейността е стартирала на 03.11.2014 г..
Настанени са 12 деца от Домове за деца лишени от родителска грижа в Стара
Загора и от гр. Правец.
3. За община Пещера по проект: „Предоставяне на социални услуги в Център за
настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в град Пещера
”. С промяна на Националната карта на резидентните услуги, целевата група по
проекта е променена на ЦНСТ за здрави деца по проект на ДАЗД „Детство за
всички”, с капацитет: 12 деца от институция и 2 от общността. Дейността е
стартирала на 07.11.2014 г.. Настанени са 10 деца от Домове за деца лишени от
родителска грижа в Стара Загора и Асеновград.
4. За община Пазарджик по проект: „Устойчив модел за деинституционализация
на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции за
деца”/ Две ЦНСТ за деца и младежи с увреждания по проект на ДАЗД. С
промяна на Националната карта на резидентните услуги, Защитеното жилище по
проекта е променено на ЦНСТ за здрави деца, с капацитет – 8 места и третото
ЦНСТ от деца и младежи с увреждания в ЦНСТ за деца и младежи без
увреждания. Капацитет: за три ЦНСТ - по 12 деца от институция и 2 от
общността; за едното в с. Звъничево – 8 места. За две ЦНСТ за деца с
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увреждания, дейностите са стартирали на 20.10.2014 г.. Настанени са 14 деца от
Домове за деца и младежи от институции с увреждания от Петрово и Видраре.
Започват опознавателни срещи с 11 деца от ДДЛРГ – Русе.
Идентифицираните потребности от активна институционална подкрепа на
новите Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ):
1. Липса на квалифициран персонал в ЦНСТ за справяне с кризисни ситуации при
адаптацията на децата/лицата с тежки увреждания ( Два случая във Велинград).
2. Отказ от страна на общопрактикуващи лекари в общините Велинград и Пещера
за медицинско обслужване на настанените в ЦНСТ деца.
3. Отказ на училища за осигуряване на образование на деца подлежащи на
задължително обучение в община Пещера.
4. Трудности при настаняване на деца/лица с дълбока умствена изостаналост в
Държавна психиатрична болница и издаване на постановления на Районна
прокуратура за настаняване на потребителите в здравно заведение.
5. Липса на механизъм за осигуряване на рехабилитация на потребителите от
новите услуги.
6. Липса на механизъм за осигуряване на възможност приготвянето на топла
хранана за потребителите да се извършва в кухненския блок на ЦНСТ.

Изготвил:
Цветелина Арапова, РДСП – Пазарджик
Боряна Консулова, РИО – Пазарджик
Д-р Павлина Спасова, РЗИ - Пазарджик
5. Разни
Заседанието завърши с решение ОКМД да разшири обхвата на своята дейност.
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