ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПРОЕКТ BG 051PO001-5.2.12-0066-C0001
„Деинституционализация в действие“

Разкрита е нова социална услуга Център за настаняване от семеен тип
в гр. Провадия
Нова социална услуга от резидентен тип е разкрита в община Провадия - Център
за настаняване от семеен тип за деца и младежи. Това е услуга, в която ще живеят и ще
бъдат обгрижвани 12 до 14 потребители на възраст от 7 до 29 години, с различна степен
на увреждане, в среда близка до семейната. Центърът е разкрит по проект
“Деинституционализация в действие”, финансиран по ОП РЧР 2007-2014г., чрез ЕСФ
по схема за безвъзмездна финансова помощ “Да не изоставяме нито едно дете”.
От 16.02.2015г. в Центъра за настаняване от семеен тип са настанени общо 10
деца и младежи, насочени от ДДЛРГ – с. Бързица, ДДУИ с. Крушари и ДДУИ в с.
Рудник. Центърът предлага уютна среда близка до семейната, като лицата са
внимателно обгрижвани, като се обръща внимание на индивидуалните им потребности.
Част от тях посещават помощното училище в с. Кривня, а с другите деца и младежи ще
работят и различни специалисти от социалните услуги в града – ЦОП и ЦСРИ.
Преди преместването бяха проведени опознавателни срещи с децата и
младежите в институциите, в които те живееха, с участието на персонала на новата
услуга. Чрез тези срещи се контактуваше с децата и техния персонал, за да се установят
специфичните им потребности поотделно. Преди окончателното им преместване в град
Провадия, децата и младежите посещаваха своя нов дом.
Според плана на проекта, през месец април тази година предстои разкриването и
на услугата Защитено жилище, с целева група пълнолетни лица - младежи с
увреждания, от специализирани институции за деца и младежи. Към момента няма
насочени потребители, но ръководството на Община Провадия и екипа на проекта са
предприели действия за стартирането на услугата.
Персоналът и на двете услуги премина обучение, проведено от представители на
Държавна агенция за закрила на детето, по проект “Детство за всички”, а по силата на
меморандум за сътрудничество между Община Провадия и Фондация “Лумос”, бяха
осъществени две обучения в няколко модула. Предстои да се осъществява периодична
супервизия на социалните услуги.

Този информационен материал е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Провадия и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.

