
Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Споразумение за партньорство между Община Силистра и Агенцията за
социално подпомагане по Проект „Приеми ме 2015“,  подписа на 11 декември
2015 година кметът на общината д-р Юлиян Найденов.

Проектът е с продължителност 32 месеца и се осъществява с финансовата
подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През този период Община Силистра се задължава да създаде организация за
ефективно управление и успешно реализиране на Проекта на общинско ниво,
както и да предоставя реално социалната услуга „Приемна грижа“, съгласно
българското законодателство.

Настоящият Проект  допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“,
финансиран по ОП РЧР 2007-2013 г. и изпълняван от Община Силистра в
качеството й на партньор на АСП през периода 2011 – 2015 г. и който допринесе
за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на социалната
услуга „Приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за развитие
на услугата по децентрализиран начин.

Проект „Приеми ме 2015“ е насочен към усъвършенстване и разширяване
обхвата на социалната услуга „Приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й
на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна
среда, като специален фокус ще се постави върху децата до 3-годишна възраст.

Освен спрямо целевите групи, Проектът въвежда иновативен елемент и по
отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна
грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца,
непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към повишаване на
качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг, анализиране
и планиране на потребностите от социалната услуга.

Изпълнението на проектните дейности ще допринесе за постигане на
основната цел на Националната стратегия за детето 2008-2018 година -
осигуряване на условия за ефективно упражняване правата и подобряване
качеството на живот на децата, като условие за свободното и пълноценното им
личностно развитие.


