
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПЛОВДИВ- ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ



 В националната стратегия на детето 2008 – 2018 г. политиката за 
деинституционализация се разглежда като продължаване на 
процеса на децентрализация на управлението и финансирането на 
специализираните институции към местните власти и създаване 
на механизъм на финансиране, който да насърчава общините да 
развиват услуги в общността и да се основава на принципа „ парите 
следват детето”.

На територията на Община Пловдив процесът  на 
деинституционализация стартира с реализиране на Проект „Да 

приемем всяко едно дете” по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: 

BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” Компонент 2: 
Разкриване на социални услуги в общността на Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси “



 Общата цел на оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ е да реализира устойчив модел 
за деинституционализация на деца и младежите с 
увреждания, настанени в специализирани 
институции за деца , като им бъде осигурена среда  
близка до семейната  чрез настаняването им в 
резидентни услуги. 



 В реализиране  на проект “ Да приемем всяко едно 
дете” на територията на Община  Пловдив бяха 
построени  5 ЦНСТ  и  1 ЗЖ. 



ЦНСТ – ж.р. «Тракия»  Къща 1 и Къща 2



ЦНСТ – ул. «Лъджене» № 9



ЦНСТ – ул. «Липник» № 5



ЦНСТ – ул. «Богомил» №110 Б



ЗЖ – ул. «Лазар Маринчешки» № 18



Стойност на проекта  - 747 994,98 лв. 

Поради невъзможност за разкриване на услугите от 
01.04.2014г., бюджетът беше предоговорен и намален 

на   634 227,83 лв.



„Защитено жилище”

Капацитетът на социалната услуга е 8 места.

Услугата е предназначена за младежи и лица над
18 години с леки увреждания, изведени от
институции.



Основна цел на услугата ЗЖ е младежите, изведени от
институциите да бъдат настанени в нова среда, близка до
семейната, в която да бъдат подготвени и приучавани към
самостоятелен живот и ресоциализация в обществото.



Специфичната цел е услугата да предостави условия за
живот, наблюдение и подкрепа, които позволяват на
ползващите услугата да живеят относително самостоятелно,
като поддържат и развиват своята независимост и социална
приобщеност.



Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/

Услугата ЦНСТ обхваща деца и младежи на възраст над 3 години,
които бяха изведени от специализирани институции за деца и ДМСГД
и ДДЛРГ.

Разкрити бяха 5 ЦНСТ в рамките на проекта в гр. Пловдив с капацитет
14 места / 12 за деца и младежи с увреждания от институции и 2 за
настаняване от Общността /

Социалната услуга от резидентен тип е насочена в предоставяне
жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца с
увреждания, за които към момента на настаняване в центъра са
изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство,
настаняване при близки и роднини или приемно семейство.



Деца с увреждания в общността – описание на целевата група

Деца от общността с доказани и ясно изразени потребности, но не  обхванати до 
момента от подобни услуги, с недостатъчен  или липсващ родителски капацитет 
за обгрижване, нуждаещи се от специализирани професионални услуги за 
социализация, интеграция в образователната система, адекватни здравни и 
рехабилитационни въздействия.



Общ капацитет на 5 ЦНСТ и 1 ЗЖ   - 78 деца и младежи с увреждания :

- 60  за 5  ЦНСТ

- 8 за  1 ЗЖ

- 10 за деца с увреждания от общността



Участници в реализиране на проекта :

 ЕОУП- 6 души- Ръководител, 3 координатори, счетоводител,технически
сътрудник.

 Експертен екип за периода  преди стартиране на услугите - 8 души  :
 2 мед.сестри , 4 социални работници, психолог и рехабилитатор

 Професионален екип в ЗЖ - Числеността на персонала е 5 лица, в
съответствие с Методиката за определяне длъжностите на персонала в
специализираните институции и социалните услуги в общността.

 Професионален екип в ЦНСТ- Персоналът в ЦНСТ е организиран така, че
да осигурява на децата чувството за сигурност и безопасност, навременна и
пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления. Персоналът на 5
ЦНСТ се състои от 11 души. Общо по проекта персонал, ангажиран в ЦНСТ-
55

 Консултанти социални дейности- 12 души
 Деца и младежи от специализирани институции в страната и Общността.



Дейности , обхващащи   проекта :

 Подбор на Екип за организация и управление - 6 души

 Подбор на  Експерти за изготвяне на актуални индивидуални 
планове на всяко дете  преди реалното стартиране на услугата  - 8 
души  :

 2 мед.сестри , 4 социални работници, психолог и рехабилитатор

Още в подбора на експерти срещнахме трудности с набирането на
персонал. Наложи се удължаване срока за подбор на експертен екип,
поради липсата на кандидати за длъжността „рехабилитатор“.
Дейността на експертният екип стартира от 07. 01.2014г., когато бе
осъществена първата среща с деца от целевата група от ДМСГД
гр.Пловдив.



Подбор на персонал, анагажиран в 5 ЦНСТ и 1 ЗЖ  - по договор - заложени 45 
души

Паралелно с обследването на децата се наложи предоговаряне числеността на
персонала - от 45 на 60. Поради тежестта на увреждане на децата и младежите от
целевата група, се отчете необходимост от допълнително наемане на медицински
сестри.
За жалост тази необходимост не беше удовлетворена.
Като цяло в хода на реализиране на проекта набирането на персонал за 6-те услуги
се оказа трудна задача.
До 30.10.2014 г., бяха проведени общо 15 подбора за набиране на персонал. В
началото кандидатстваха 209 души за 45 позиции. След провеждане на
опознавателните срещи започна процеса на текучество на новоназначеният
персонал. Този процес продължи по време на целия проект .
Какви бяха причините :

1. Ниската издръжка на новите услуги доведе до ниско
заплащане труда на наетия човешки ресурс, до липса на интерес от специалисти в
сферата на социалните дейности, което се оказа сериозна пречки при набиране на
компетентен екип от професионалисти.

2. Обучението на наетият персонал – само едно двудневно
въвеждащо обучение беше твърде недостатъчно да осигури на новосформираните
екипи готовност да предоставят качествена грижа и адекватно отношение към
деца с множество увреждания и някои от тях в доста тежко състояние.



Подготовка за преместване на децата от специализираните 
институции

В началото на м. ноември 2013г., ДАЗД предостави информация за целевата
група,обхващаща деца и младежи от специализирани институции , която е
определена за настаняване в новите услуги на територията на Община Пловдив.
След назначаване на експертният персонал , до 31.03.2014г бяха проведени
срещи с 63 деца и младежи от 17 специализираните институции – Домове за
деца с умствена изостаналост, Домове за деца с физически увреждания и
Домовете за медико- социални грижи за деца.

Времето за посещения и срещи с децата и младежите от целевата група беше
много ограничено. Срещнахме известни затруднения при съгласуване
посещенията в институциите.Много от директорите отказаха извеждане на
децата преди завършване на учебната година, което отложи стартиране на
услугите по график от 01.04.2014г. на 01.06.2014г.

Изготвени бяха индивидуални оценки за всяко дете и младеж Екипът от
експерти излезе със становище за невъзможност да бъдат настанени 10 деца от
ДМСГД Пловдив, поради необходимостта да им бъде предоставена
специализирана медицинска грижа , с която в ЦНСТ не се разполага .



Поради тежките увреждания на децата и младежите от целевата група, беше
взето решение да бъдат допълнително наети специалисти в социалните
дейности за подпомагане процеса на адаптация в новите услуги. Проведе се:

Подбор на 12 допълнителни специалисти – консултанти социални
дейности.

От началото на м. април бяха проведени 4 Обществени поръчки по ЗОП и
чак в последните два месеца на проекта се наеха 10 консултанта. Липса на
интерес и мотивация от младите специалисти към подобен род грижа
бяха причина за незапълване на предвидения брой специалисти.

Промени в обхвата на целевата група:

Невъзможността да бъдат настани 10 деца от ДМСГД Пловдив, доведе до
вероятност от незапълване на капацитета на ЦНСТ . Подписахме
Допълнително споразумение с АСП за трансформиране на ЦНСТ
”Лъджене” от ЦНСТ за деца с увреждания в ЦНСТ за деца без увреждания
от ДДЛРГ. Бяха настанени 10 деца от ДДЛРГ „ Мария Луиза” и 1 от ДДЛРГ „
Олга Скобелева”.



Преместване на децата и младежите от целевата група и 
настаняване в новоразкритите услуги – преместването на децата и 
младежите от специализираните институции в страната стартира с 
настаняването на първото дете на 10.06.2014г.

В края на м.юни бяха настанени общо 46 деца и младежи.

В края на проекта към 30.11.2014г. броят на потребители в 
новоразкритите услуги беше :

ЦНСТ- при  капацитет 70 – настанени 61  в т. ч.  5  от Общността 

ЗЖ – при  капацитет 8 – настанени   7



 С Решение на Общински съвет № 353 / 23.10.2014г 

от 01.12.2014г. шестте услуги,разкрити в рамките на 
реализиране на проект “ Да приемем всяко едно дете 
“на  Община Пловдив, бяха обединени в Комплекс за 
социални услуги “ Св.Св. Константин и Елена “ и 
разкрити като делегирана дейност – 5 ЦНСТ с по 14

места  и ЗЖ – 8 места.

 В момента  в комплекса  живеят  63 деца и младежи. За 
тях полагат грижи 60 души персонал. Управлението  се 
осъществява  от административен екип, включващ –
Директор, счетоводител,касиер,технически 
сътрудник,шофьор, домакин-поддръжка.



 Потребителите ползват следните услуги :

 Масово училище – 15 деца/младежи

 Помощно училище – 28 деца/младежи

 ЦСРИ „Различни, но равни” – мобилен екип – 16 
деца/младежи

 ЦСРИ към КСУДС – 2 деца/младежи

 ЦСРИ към ИГА – 1 дете 

 Дневен център  - 3 деца 

 СУПЦ – 4 младежи

 Специализирано училище за глухи – 1 дете



ИЗВОДИ :
 Ключово предизвикателство в процеса се оказа методиката 

на финансиране на новите услуги, която на практика доведе 
до преместването на децата не съобразено с индивидуалните 
оценки, потребностите и интересите им, а с цел запълване 
на капацитета и гарантиране на финансирането на новите 
услуги. Липсват инструменти за измерване на качеството на 
живот на децата и младежите в новите услуги и все още няма 
споделено разбиране за същността на услугите като място за 
живот. Една от сериозните трудности се оказа и 
осигуряването на качество и устойчивост на услугите чрез 
обучението, мотивацията и подкрепата на служителите в 
новите услуги, които не бяха осигурени в достатъчна степен 
и това доведе до голямо текучество на екипите.



 В бъдеще в разработването на  индивидуален  финансов 
стандарт би дал възможност за по- балансирани групи 
потребители, като в същото време се посрещат качествено 
нуждите от придружаване, подкрепа на поведението, 
терапия и индивидуален ритъм на живот на най- тежките 
потребители. Балансирани групи ще създават и по-
стимулираща среда за общуване и развитие на децата с 
различна степен на увреждане, ще могат да се отглеждат 
заедно братя и сестри със и без увреждане, да се съхранят 
създадени връзки от специализирани институции,  да се  
поддържат контакти с близки и роднини. 



Благодаря!


