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ОБЩИНА „РОДОПИ“ В ПАРТНЬОРСТВО С АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“
През месец октомври 2016 годинa между Агенцията за социално подпомагане и
Община “Родопи” се подписа Споразумение за партньорство ВG03-ПС01-0146 от
17.10.2016г. за изпълнение на Проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP0012.003
„Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.003-0001-C01.
Проект „Приеми ме 2015“ е със срок за изпълнението 28 месеца – до 31.03.2018 г.,
вкл., като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 51 600 000
лева.
Основната цел на Проект „Приеми ме 2015“ е да се усъвършенства модела на
предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и разшири обхвата й, както в
страната, така и по отношение на целевите групи.
Специфичните цели са:
Да се продължи и надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна
грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.
Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на
приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с
идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3 годишна възраст,
както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на
насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на
въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща
развитието на детето в приемното семейство, както и по- голяма сигурност и
ефективност на работещите.
На 01.11.2016 г. се въведе нов областен модел на управление и предоставяне на
услугата „приемна грижа“ в страната, което е заложено в цитираните по-горе
специфични цели. Всички приемни семейства с местоживеене в Община „Родопи“
преминаха от доставчик на услугата „Приемна грижа“ - Дирекция социално подпомагане
– Родопи към доставчик Община „Родопи“.
Чрез включването на Община „Родопи“ като партньор по Проект „Приеми ме
2015“, ще се осигури по-добро качество на живот на уязвимите групи деца, ще се насърчи
тяхното пълноценно включване в живота на обществото, а чрез приемните семейства
местната администрация ще доразвие на по-ефективно специализирано ниво професията
„приемен родител“.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

