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НАПРЕДЪК 

ПО ПРОЕКТ „ПОСОКА: СЕМЕЙСТВО“  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – ГАБРОВО  

 

През месец февруари 2012 г. стартира процес по преструктуриране на Дом за медико-

социални грижи за деца (ДМСГД) в габровския квартал Велчевци. За реализацията бе 

сформиран мултидисциплинарен екип специалисти от Община Габрово, отдел „Закрила на 

детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция и ДМСГД. 

Екипът имаше за цел да оцени всички деца под 3-годишна възраст, настанени в дома, да 

посети семействата им, за да прецени обективно коя мярка за закрила е в най-добрия 

интерес на всяко едно дете. 

 

За да бъде успешно преструктурирането на ДМСГД-Габрово, беше важно да се анализират 

факторите, поради които децата от 0- до 3-годишна възраст биват изоставяни и какви са 

пречките за отглеждането им в биологичното семейство. Изготвен е анализ на наличните 

здравни, социални и образователни услуги в област Габрово. Той цели планиране на 

липсващи социални услуги, необходими за подкрепа на изведените от дома деца и техните 

семейства, както и да се предотврати изоставянето на деца. От мултидисциплинарния екип 

за община Габрово бе изготвен и анализ на ресурсите на ДМСГД, за да се гарантира 

предоставянето на качествени услуги след преструктуриране на институцията. 

 

Екипът актуализира оценките на потребностите на всички настанени деца и изготви оценка 

за капацитета на техните семейства. Така бяха обновени индивидуалните планове за 

деинституционализация на децата, в които се поставиха конкретни срокове за извеждането 

им от институцията в семейна или близка до семейната среда. В процеса на изпълнение на 

плановете две деца бяха върнати в родните им семейства, 16 са настанени в приемни 

семейства на територията на област Габрово, четири деца са осиновени, като за две от тях – с 

увреждания, се планира настаняване в нови здравно-социални услуги. Въз основа на 

изготвените анализи е разработен актуален регионален план за нов модел грижа за деца от 

0- до 3-годишна възраст, ориентиран към превенция на изоставянето, който да замести 

досегашния. 

 

Към момента в ДМСГД-Габрово има настанени само 9 деца с увреждания. Показателите са 

резултат от добрата координация между всички заинтересовани страни, участващи в 

процеса по деинституционализация и работата в мрежа за превенция на изоставянето. 

Участници в процеса са Регионална дирекция „Социално подпомагане”, отделите „Закрила 

на детето“, МБАЛ „Д-р Тота Венкова” – Габрово, МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” – Севлиево, 

общините на територията на областта, Регионална здравна инспекция, социалните услуги в 

общността и други свързани институции. 
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За успеха на деинституционализацията в област Габрово допринася и реализацията на 

проект „И аз имам семейство” в община Габрово, който е насочен към развитие на 

приемната грижа, като алтернатива за настаняване на деца в специализирани институции. 

Към момента по проекта са утвърдени 10 приемни семейства, в които живеят 12 деца. 

Продължава приемането на документи от желаещи да бъдат професионални или 

доброволни приемни родители на територията на общината.  

 

Неправителствената организация „Надежда и домове за децата” подкрепя реализацията на 

проект „ПОСОКА: семейство“ и оказва помощ за семействата на целевата група – деца от 0- 

до 3-годишна възраст. Съвместно с фондацията са осъществени над 50 случая на превенция 

от изоставяне или настаняване на деца в ДМСГД-Габрово. В част от случаите, с подкрепа и 

напътствия, семействата се стабилизират и отглеждат децата си в семейна среда. За други е 

необходима по-дългосрочна подкрепа и наблюдение от услугите в общността, докато 

започнат да се справят сами.  

 

Строително-ремонтните дейности в корпуса на дома, където ще бъдат разкрити новите 

здравно-социални услуги, вече приключиха. Работата бе по проект „Подкрепа за 

реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в 

градските агломерации“ на Оперативна програма „Регионално развитие“. Ще бъдат 

създадени: 

1.  Център за майчино и детско здраве – от услугата биха могли да се възползват 

бременни и родилки, деца от раждането до навършване на 3-годишна възраст, членове на 

техните семейства, лица от малцинствени общности и други рискови групи. Важен акцент в 

работата на центъра ще бъде предоставянето на мобилни здравно-социални услуги;  

2.  Център за ранна интервенция – услугата ще бъде насочена към родилки и майки 

на деца с различни по вид и степен увреждания, техните семейства и близката, 

обкръжаваща среда; 

3.  Дневен център за деца с увреждания – потребители на услугата ще бъдат деца от 

общността с различни по вид и степен увреждания. В центъра ще се предоставя целодневна 

или почасова грижа за деца с увреждания в зависимост от индивидуалните им потребности;  

4. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – потребители на 

услугата ще бъдат деца с увреждания на възраст от 0 до 3 години, лишени от родителска 

грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в 

биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.  

 

Разкриването на тези услуги ще се реализира по втория компонент на проект „ПОСОКА: 

семейство“, по който Община Габрово разработи, кандидатства и спечели проектно 

предложение, финансирано чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

операция „Шанс за щастливо бъдеще“. Очаква се функционирането им на територията на 

дома да започне от края на 2013 г. 


