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Oценка на капацитета на семейството – Обобщен формуляр 
 
 
 
Дете 

Име на детето:       пол: мъжки  женски 
Фамилия:  
Дата на раждане:      Правен статус:   
Място на раждане:             
Дата на настаняване:  
Причини за настаняване:     
 

Посетеното семейство е:  родители на детето  майка на детето баща на детето 

  последен възрастен, полагал грижи за детето (определете взаимоотношението с детето) 

  друго (определете) 

Глава на домакинството: майка  баща   

друг (определете взаимоотношението с родителя и детето) 
Бележки: 
 
 
Родители  
Майка   Име:     Фамилия: 
Дата на раждане: 
Адрес:  
Занятие/ работа: 

Данни за контакт:  мобилен тел.   стационарен тел. 
Баща   Име:      Фамилия: 
Дата на раждане: 
Адрес:  
Занятие/ работа: 

Данни за контакт: мобилен тел.   стационарен тел. 
 

Взаимоотношение между родителите:   брак   разведени   разделени   без брак 

Бащата е припознал детето: Да   Не 
Последен възрастен, полагал грижи за детето1 Име:      Фамилия: 
Взаимоотношение с детето: 
Дата на раждане: 
Адрес:  

Данни за контакт: мобилен тел.   стационарен тел. 
 
Забележка – моля, упоменете други възрастни, различни от родителя /ите, които живеят в посетеното 
домакинство и взаимоотношението им с детето и родителите.   
 
 
Братя и сестри 
Име:     Име:     Име:  
Фамилия:     Фамилия:    Фамилия: 
Дата на раждане:    Дата на раждане:    Дата на раждане: 
Адрес:     Адрес:     Адрес:  

момче момиче  момче момиче  момчемомиче 
 
Други близки и роднини   
Име:     Име:     Име:  
Фамилия:     Фамилия:    Фамилия: 

                                                
1 Ако е различен от родителите  
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Дата на раждане:    Дата на раждане:    Дата на раждане: 
Адрес:     Адрес:     Адрес:  
Занятие/работа:   Занятие/работа:   Занятие/работа: 
Данни за контакт:   Данни за контакт:   Данни за контакт: 
 
Бележки:  
 
 
 
 
 
Условия на живот  

Вид на жилището: Апартамент    Къща  

Част от къща/ апартамент.  Временен подслон  Бездомни   

Селскостопанска постройка   Друго (определете) 
 
Брой стаи(без бани, тоалетни и складови помещения):   
Брой живеещи в жилището  Възрастни  Деца  
 

Жилището има: Вътрешна тоалетна  Външна тоалетна Баня със студена вода  

 Баня със студена и топла вода Импровизирана баня/ място за миене  

Друго(определете)    
 

Правен статус: Собственост на семейството  Собственост на родственик 

   Под наем (общинска собственост) Под наем (частна собственост)  

   Незаконно построено  Неформална договорка Самонастаняване 

   Друго(определете) 
 

Има ли опасност семейството да бъде изгонено от жилището?  Да Не    

Семейството във временно жилище ли е?    Да Не 

Жилището и пространството около него безопасни ли са за детето? Да Не 
 
Жилището има ли базисна инфраструктура? Оградете, ако е да.   

Питейна вода 

Отопление 

Условия за готвене 

Условия за съхраняване на продукти 

Място за спане 

Чисто е  
 
 
Чек-лист на нужди, свързани с условията на живот: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Постоянно жилище 

 Съдействие за преместване в по-подходящо жилище 

 Достъп до обществена инфраструктура 

 Ремонт/ благоустройство 

 Изясняване на правния статус на жилището 

 Подобрена безопасност 

 Осигуряване на мебели, битови уреди, вещи за детето 

 Друго (определете) 
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Наблюдения:  
 
 
 
 
 
 
Семейни и социални взаимоотношения, поведение 

Има ли други деца, които понастоящем са в институция?  Да Не 

Има ли други деца, които някога са били в институция  Да Не 

Има ли друг член от семейството, който някога е бил в институция?Да Не 

Преживял ли е член на домакинството трудно детство?  Да Не 

История на насилие в детството, споделена от възрастните? Да Не 
Бележки: 
 
 
 
 

Семейството преживяло ли е травмираща загуба или криза, които не са преодолени? Да Не 
Бележки:  
 
 
 
 
Страда ли член на домакинството от: 

Психично заболяване 

Физически здравословен проблем 

Поведенчески проблем 

Физическо увреждане 

Интелектуално увреждане  

Сензорно увреждане 

Проблем с алкохол/наркотици 
НЕЛК/РЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК 
Бележки: 
 
 
 
 
 

Проявявал ли е член на домакинството насилие?   Да Не 
Бележки: 
 
 
 
 

Има ли чести семейни скандали?     Да Не 
Бележки: 
 
 
 
 
Разширеното семейство оказва ли: 

Практическа помощ 

Емоционална подкрепа 

Финансова помощ 

Информация и съвет 
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Друга(определете) 
 

Семейството чувства ли се прието от общността?     Да Не 

Членове на семейството чувстват ли се обект на дискриминация или тормоз?   Да Не 

Семейството има ли местни приятели?       Да Не 

Семейството участва ли в местни организации /дейности?    Да Не 
 
 
 
 
 
Семейни и социални взаимоотношения, поведение 
 
Взаимоотношение с детето в институция 
Каква е причината за настаняване на детето в институция? 

Бедност     

Неприемане на детето (извънбрачно, непълнолетна майка) 

Увреждане на детето      

Криза в семейството     

Развод 

Депресия      

Друго(определете)     

Не може да я изрази 
 

Разбиране на възрастните за родителски умения и способности: Добри    

Бележки:        Могат да се подобрят   

         Незадоволителни   

         Няма такива   
 
Отношение на възрастните към  детето в институция: 

Обичано и липсващо им 

Говорят с нежност за детето 

Емоционални, когато говорят за детето  

Детето не присъства в разговорите 

Безразлични  

Един или повече възрастни в домакинството не знаят, че има дете 
 

Има ли достъпни ресурси в общността?     Да Не  

Семейството възползва ли се от ресурси в общността ?   Да Не 
 
Налични ресурси в общността. Отбележете, ако има:  

Дневна грижа      Рехабилитация 

Детска градина                  Индивидуална форма на обучение  

Детска градина с удължено работно време  Обществена трапезария 

Седмична градина     Млечна кухня  

Дневна грижа за деца с увреждане                             Други НПО услуги за деца 

Други социални услуги като ЦОП, ЦСРИ, социален асистент 

Ресурсно обучение      Друго(определете) 
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Чек-лист на нужди, свързани със семейните и социални взаимоотношения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдения: 
 
 
 
 
 
Образование и умения 
Ниво на формално образование на възрастните:  
(за глава на семейството и партньор, ако са на същото ниво – оградете едно кръгче) 

Начално   Основно   Средно 

Средно специално  Колеж    Университет  

Без формално образование     Не може да чете и да пише 
Бележки:  
 
 
 
 
Умения и сръчности на възрастните(продаваеми на пазаря) 

Строител  Заварчик  Селско стопанство  Шофьор

 Дърводелец  Тухлар  Занаятчия   Друго(определете) 
Бележки: 
 
 
 
 
Отношение на възрастните към образованието на детето: 

Ценят и подкрепят образованието  

Подкрепят и участват(по отношение на другите деца вкъщи) 

Биха искали да подкрепят, но не смятат, че може да са от помощ  

Безразлични 

Не подкрепят образованието 
Бележки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Емоционална подкрепа   Финансова помощ за посещаване на детето в институцията  

Фамилна терапия и консултиране      Обучение в родителски умения 

Терапия за жертва на насилие / травмиращо преживяване  Друго (определете) 

Терапия за домашно насилие  

Специализирани интервенции (пристрастяване/злоупотреба с упойващи вещества) 

Специализирана медицинска подкрепа (физическо заболяване, сензорни увреждания) 

Подкрепа за възстановяване на връзки с разширеното семейство, приятели, съседи 

Представляне във  връзка с дискриминация / тормоз 

Подкрепа за достъп до административни услуги 

Подкрепа за диагностициране на здравословен проблем или увреждане и лечение 
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Чек-лист на образователни и професионални нужди: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Икономика на домакинството  

Работи ли единия от родителите на трудов договор?    Да Не 

И двамата възрастни ли (родители или родител и партньор)    Да Не 
работят на трудов договор?   
Бележки: 
 
 
 

Режимът на работа на родителя влияе ли негативно върху    Да Не 
полагане на грижи за децата?    

 Режимът на работа на двамата родители     Да Не 
(или родител и партньор) влияе ли негативно върху     
полагане на грижи за децата?  
Бележки: 
 
 
 
 

Сравнително сигурна ли е работата?      Да Не 

Другите възрастни членове на семейството имат ли сигурна работа? Да Не 
Бележки: 
 
 
 
Семейството има ли приходи от:  

      Граждански договор  

  Сезонна работа 

  Работа от време на време 

  Работа в чужбина  

  Работа в друго населено място за определени периоди през годината 

  Пари, изпратени от чужбина 

Получават ли се всички полагаеми обезщетения и помощи от държавата? Да Не  
 
 

 

Достъп до обучение за възрастни     Достъп до формално образование 

Ограмотяващи курсове       Професионално обучение 

Курсове за елементарни математически познания   Друго (определете) 

Чиракуване за придобиване на умения 
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Моля, пояснете кои помощи се получават: 
 
 
 
 
 

Получават ли хуманитарни помощи, дарения?     Да Не  

Редовно ли се плащат сметките на домакинството?    Да Не  

Семейството справя ли се с получавания доход?    Да Не 

Ако имат заеми – те увеличават ли се?      Да Не 

Семейството притеснено ли е за бъдещи финансови задължения?  Да Не  
 

Семейството притежава ли обработваема земя?    Да Не  

Семейството гледа ли селскостопански животни?    Да Не   

Семейството практикува ли други дейности за генериране на доход  Да Не 
(уточнете)?  
 

 Общ доход/на година/на домакинството     Общо сметки на месец 

 Общо заеми  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Икономика на домакинството  
 
Чек-лист на нужди, свързани с икономика на домакинството: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги, от които семейството ще има нужда в процеса на реинтеграция на детето: 

Център за обществена подкрепа (социален работник, психолог, юрист) 

Личен асистент 

Домашен социален патронаж 

Дневен център 

Център за социална рехабилитация и интеграция 

Подкрепа за намиране на работа   Финансова помощ за намаляване на натрупан дълг  

Намиране на сигурна работа  Финансова помощ за плащане на сметки (еднократна) 

Помощ в грижите за деца и домакинство, поради неблагоприятен режим на работа  

Подкрепа за получаване на социални помощи, за инвалидност 

Селскостопански инструменти и/ или животни   Друго (определете) 

Умения за управление на бюджета и ресурсите 

 Финансова помощ за заплащане на наем (за определен период) 
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Обществена трапезария 

Терапевтичен център 

Бюро по труда 

Курсове за възрастни 

Новите услуги по проекта: 
1. Услуги за подкрепа и превенция:  

a. Семейно-консултативен център – предоставя широк кръг услуги по превенция на 
изоставянето на бебета и малки деца и подкрепа към семействата им за подобряване на 
грижите, които полагат за тях;  

b. Звено за ранна интервенция – услуга, насочена към деца със специални потребности, вкл. 
веднага след раждането им, за диагностициране и подкрепа на тях и семействата им; 
поради увреждането което имат, децата от целевата група са в риск от изоставане или са с 
изоставане в някоя от областите на развитие – физическа, познавателна, социална, 
емоционална, речева;  

c. Подкрепяща грижа за деца в звена за майки и бебета;  
d. Дневна грижа за деца (почасова или целодневна) 

2. Интегрирани здравно-социални услуги: 
a. Център за майчино и детско здраве – услуга, насочена към бременните, родилките и децата до 

3 г. от уязвими групи, с цел да се гарантира техния достъп до здравни услуги. Центърът 
осигурява активно издирване за обхващане на целевите групи от здравната система и 
предоставя мобилни здравно-социални услуги в дома на потребителите.  

b. Център за психично здраве за деца – подкрепа за деца с проблеми в психичното здраве, 
застрашени от социално изключване, и техните семейства 

 

Друга (определете) 
3. Заместваща семейна грижа: 

a. Приемна грижа 
i. Настаняване при близки и роднини 

ii. Настаняване в приемно семейство 
b. Осиновяване 

4. Специализирана резидентна грижа: 
a. Настаняване в център за настаняване от семеен тип за малки деца с тежки увреждания 

 
 

 

Обобщеният формуляр за оценка е попълнен от мултидисциплинарен екип в състав: 

 
1. ДМСГД ..............................................      ............................................ 
 
  (име и фамилия)                           (подпис)  
2. ДМСГД ..............................................      ............................................ 
 
  (име и фамилия)                            (подпис) 
3. ДМСГД ..............................................      ............................................ 
 
  (име и фамилия)                            (подпис) 
4. РЗИ ..............................................      ................................................ 
 
  (име и фамилия)                            (подпис)  
5. ОЗД ..............................................      ................................................ 
  (име и фамилия)                            (подпис)  
 
6. ОЗД ..............................................      ................................................ 
  (име и фамилия)                            (подпис) 
 



Име на детето:                                         Име на институцията:                                                       

ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ 
ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001„ПОСОКА: семейство” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще 
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7. Община..............................................      ............................................ 
  (име и фамилия)                            (подпис)  
 
8. Община..............................................      ............................................ 
  (име и фамилия)                            (подпис)  
 
 
 
Дата на оценката : 
 
 
 
 
Моля, приложете всички подкрепящи документи, включително оценки и медицински файлове:  
 
 
Чек-лист на документите:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бележки за попълване: 

Този чек-лист се попълва след Формуляра „Оценка на родителския капацитет” и подпомага 
попълването на чек-листа „Първоначална оценка, ДЕТЕ – Обобщен формуляр”, за да се изведе препоръчано 
настаняване в семейна среда извън институцията и необходимата подкрепа за детето и семейството. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на здравеопазването носи цялата 
отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 

Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане. 

 


