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РАМКА НА АКТУАЛЕН РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ДМСГД 

 

 

 

1. Обосновка / Кое налага необходимостта от разработването на 

регионалния план/ 

2. Принципи  

3. Анализ на ситуацията 

3.1. Острота на проблемите, налични ресурси и потребности на рисковите 

групи 

 Профил на областта с актуалните тенденции и демографските процеси, 
актуални статистически данни за децата и техните семейства, 

 Наличие на рискови , уязвими групи в общността,мобилност,изолирани райони 

 Състояние, наличност на образователни, здравни, социални заведения и услуги в 

областта, граждански сектор – с кратко описание на всяка услуга – капацитет, 

качество, оценка на ресурсите – човешки, финансов, материално-техническа 

база и социална инфраструктура 

 Изводи и обосновка за необходимостта от планиране на иновативните услуги от 

проекта. Целта е да се засекат мерките и услугите, които са необходими за 

задоволяване потребностите на една или повече рискови групи на едно и също 

място – община, населено място, като се отчете липсата на нови иновативни 

услуги. Планирането завършва с посочване на годината за стартиране на 

услугата, като държавно-делегирана дейност, след изтичане на срока на 

финансирането по проекта. 

 Информация за изпълнението на индивидуалните планове за 

деинституционализация на децата от ДМСГД 

3.2.Планирани нови медико-социални услуги за деца от 0-3 г. в рамките на 

проект „ПОСОКА: семейство”, които стартират след преструкторирането и 

закриването на ДМСГД /следва описание на планираните услуги и съответния 

капацитет/ 

4. Планирани дейности и мерки за децата, персонала и сградата 

4.1.Предстоящи дейности и мерки за децата в ДМСГД 

4.2.Дейности за ограничаване входа на институцията и постигане устойчивост 

на реинтеграционния процес 

4.3.Дейности за пренасочване на персонала в новите услуги /предстоящи 

обучения,супервизии/ 
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4.4.Пренасочване на членовете на персонала в новите услуги/информация за 

персонала, включваща преминали обучения,информация за зает персонал по 

длъжности, информация за необходим персонал в планираните услуги и доколко се 

покрива с наличния./ 

4.5.Дейности относно алтернативно използване на сградния фонд на ДМСГД за 

предоставяне на новите услуги/преустройство на сградата-кратко описание на 

предвидените ремонтни дейности и видовете услуги заложени в инвестиционния 

проект на ДМСГД/ 

5.Планирано преустройство на ДМСГД/график и дейности с услуги и мерки за 

децата,персонала и сградата  

 

 

           

 

 

 

  
 

 

 

 

 


