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РАМКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ В 

ДМСГД…………………….. 

 

1. Структура персонала в ДМСГД 

1.1 Брой персонал с висше, средно,основно и по-ниско от основно  образование 

1.2 Разпределение по професионални и образователни направления 

1.3  Професионален опит- трудов стаж по специалността и в ДМСГД 

1.4 Разпределение по възраст- брой персонал в активна трудова възраст, в пред 

пенсионна и пенсионна възраст. 

1.5 Брой персонал с допълнителна квалификация в областта на работа с деца и 

семейства, детско здраве,участие в проекти, обучения, друго. 

 

 

2. Структура и сграден фонд на ДМСГД 

2.1Местоположение; комуникация и отдалеченост от най-близките здравни, 

социални и образователни заведения; Достъпност на сградата; Комуникативост с 

обекти извън града. 

2.2 Материална база / обзавеждане и оборудване/ 

2.3 Обща площ на терена и сградите 

2.4 Юридическо състояние на терена и сградата 

2.5 Финансиране и  Бюджет 

 

3. Взаимодействие на ДМСГД с други образователни, здравни и социални 

институции 

3.1 Сфера на взаимодействие  

3.2 Честота на взаимодействие 

3.3  Наличие на механизми за съвместна работа и вземане на решения 

3.4 Система за повишаване квалификацията и методическа помощ за персонала 

в ДМСГД 

3.5 Мотивация на персонала за повишаване на квалификацията или 

преквалифициране/след проведено анкетно проучване сред персонала/ 

3.6 Нагласи на персонала към процеса на деинституционализацията 

3.7 Обобщена информация за образованието на персонала  и професионалния 

опит 

 

 

4. Планирани строително – монтажни и ремонтни дейности  

5. Видове услуги заложени в инвестиционния проект 

6. Изводи 

6.1 Брой специалисти с подходящо образование за работа с деца и семейства, 

детско здраве, участие в проекти. 

6.2 Необходимост от преквалификация на персонала за предоставяне на новите 

услуги след реформиране на ДМСГД 

6.3 Възможност за използване на наличната материално – техническата база и 

човешки ресурси на ДМСГД в планираните нови услуги  
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