Кратко описание на
вашето проучване,
свързано с
граждански
мониторинг

Проучването има за цел
да оцени качеството на
грижа към децата
изведени от двата закрити
Домове за грижа за деца с
увреждания от 0-18 г. , а
именно Домът за медикосоциална грижа /ДМСГД/ в
гр. Видин и Домът за деца
с увреждания в с.
Гомотарци. След
приключване на
настоящият проект децата
са настанени в два
новоизградени Центъра за
настаняване от семеен
тип (ЦНСТ) и едно
Защитено жилище (ЗЖ)в
град Видин.
Пет ключови думи –
качество на грижите за
деца в риск

-

Данни за контекста: Какви данни
открихте по референтната тема?
(вижте слайд „Намиране на
данни и информация за
контекста“)
Отглеждането на деца в риск до
неотдавна в България
нарушаваше техните права,
гарантирани от международни
конвенции Конвенцията на ООН
за правата на детето, Конвенция
на ООН за правата на хората с
увреждания и води до
нарушаване на достъпа им до
качествени грижи и услуги. След
като стана член на ЕС през 2007
г., България най предприе
действия за изграждане на нови
услуги за пребиваване на деца в
риск и преместване на деца в
семейни центрове от по-малък
тип и закриване на старите
домомове. С протокол № 8 на
Министерския съвет от
24.02.2010 г. е одобрена
Национална стратегия, наречена
„Визия за
деинституционализация на
децата в България“. Това е
основният документ за
институционалната реформа в
България, който проправя пътя за
деинституционализация на
домове за сираци и отваряне на
семейни центрове и
закривнането на старит.

Избран проект и
тема
Деинституционализация на
грижите за деца в риск във
Видин, България.
DEP COM “Мониторинг на
грижите на деца в риск”
Тема: Соцална интеграция.
Проектът е финансиран от
ОП”Регионално развитие” 20072013 г. , с бенефициент Община
Видин и е изпълнен в периода
28.12.2011 – 28.12.2013 г. Целта
на проекта е Да се изгради
необходимата ефективна
социална инфраструктура за
предоставяне на нови
резидентни и съпътстващи
услуги.
Дейностите, изпълнени от
Бенефициента са: Организация и
управление на проекта,
Осигуряване на информация и
публичност, Организация и
провеждане на тръжни
процедури за строителство на
ЦНСТ „Зора”, ЦНСТ „Дъга” и ЗЖ
„Вяра, Надежда и любов”.

Експерти по темата,
които да бъдат

Ръководство на
жилищата, социални
работници, възпитатели
в новоизградените три
звена за грижа за деца.
Среща с роднини,
познати на семейството
ако има.
Общинско ръководство
за проучване на
политиката за
квалификация на
персонала за деца в
трие жилища за работа с
деца от 0 до 18 г. с
увреждания.

Комуникационен формат и
стратегия за включване
(Какъв формат избирате, за
да представите вашето
проучване и какви стратегии
въвеждате, за да включите
местната общност? Вижте
слайд „Избор на правилния
формат“)

Прентационен,
видео.

както

кратко

Дебат относно подобряване на
грижите за деца в риск.
Представяне на лична история
Пресконференция

Изготвяне на препоръки от
гражданския мониторинг.

Среща с представители
на Дирекция соцаилно
подпомагане,Областна
управа.
Среща с НПО та на хора
с увреждания
доставчици на социални
услуги.
Среща с медии.

Допълнителни проучвания:

Стойност за общността:

Събране на административни документи
Интервюта
Събиране на информация за контакти
Актуализация на статистически данни

След като се оцени качеството на грижата в трите звена за грижи за деца с увреждания, ще се
направят препоръки, които освен, че ще се публикуват и ще се предоставят на органите по
контрол върху качеството на услугите за деца в риск, а именн Областна и Общински Дирекции
“Социално подпомагане”, както и до Националната агенция за “Социално подпомагане” на
Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

