ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЩИНА ЛОМ - ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
От края на м.октомври 2012 г. на територията на Община Лом се реализира проект
„И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, финансиран със Заповед № РД 08-55 от 30 септември
2011 г.и Заповед № РД 08-44 от 24 септември 2012 г. на Ръководителя на Договарящия
орган. Бенефициент по проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а Община Лом е
партньор, съгласно партньорско споразумение изх. № СИ01-2 от 19.10.2012 г.
Визия за изпълнение на проекта:
Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и
реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в
специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.
Отчитайки важността на професионализирането на услугата, в рамките на
операцията ще бъде извършвана целенасочена дейност за обучение на приемни родители,
както и индивидуална и групова супервизия, чрез която ще се гарантира качеството на
услугата и превръщането й в ефективен инструмент за ограничаване постъпването на деца
в институция.
Общата цел на Проект „И аз имам семейство“ е да се подкрепи процеса на
деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел на развитие
на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца,
в риск от изоставяне.
Специфичните цели на проекта са :






Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на социалната
услуга „Приемна грижа“ – доброволна, професионална и заместваща.
Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез нарастване на
броя на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в
национален мащаб.
Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени
места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица.
Децентрализиране на социалната услуга „Приемна грижа“ и разгръщането й на
общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана
институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.

Основните дейности на проекта са :





Организиране и управление на проекта.
Сформиране на екипите по приемна грижа и специализираните комисии по
приемна грижа.
Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“.
Индивидуална работа с децата, подготовка и проследяване на всеки конкретен
случай.
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Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има
настанени деца.
Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства.
Създаване на групи за самопомощ.
Разработване на единен финансов стандарт за социалната услуга „Приемна грижа“.
Информираност и публичност.
Целеви групи:

 Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и
близки;
 Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и
семейства на техни близки и роднини;
 Деца, настанени в специализирани институции;
 Деца, настанени в приемни семейства;
 Деца, настанени при близки и роднини
Постигнати резултати:
- Постъпили 16 бр.заявления от лица и семейства кандидати за приемни родители;
- Подбор, обучение,оценка и утвърждаване на 11 лица и семейства за професионални
приемни родители;
- Пет професионални приемни семейства с доставчик Дирекция „Социално
подпомагане”-Лом са заявили желание да предоставят услугата „Приемна грижа” към
Екипа по приемна грижа в Община Лом по проект „И аз имам семейство”;
- От стартирането на проект „И аз имам семейство” през приемна грижа са преминали
26 деца. Няма деца с увреждане. От тях 7 са осиновени, 1 е нстанено в ЦНСТ и 1 в
приемно семейство с доставчик ДСП- Лом. Към 31.12.2015 г. в 15 професионални
приемни семейства по проекта се отглеждат 17 деца. Две от семействата полагат грижи
за 2 деца.
ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: 31.12.2015 г.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 38 месеца
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