
   
 
 

Приеми ме 2015 
 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003-0001-C01 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” 
Процедура BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ 

 
 

Настоящата операция допълва и надгражда операция „Приеми ме“, финансирана по ОП 
РЧР 20072013 г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за 
предоставяне на услугата „приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за 
развитие на услугата по децентрализиран начин. Операцията е насочена към усъвършенстване 
и разширяване обхвата на услугата „Приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на 
местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа 
иновативен елемент 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.  

Община Силистра е партньор на конкретния бенифициент АСП при изпълнението на 
проекта по операция „Приеми ме“, съгласно Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-33 
от 11.12.2015 г. 
 
Стойност на проекта: 

• Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ - 51 600 000 лв. 
 
Срок на изпълнение на договора /за партньорите/ – 01.12.2015 г. – 31.12.2017 г. 
 
Дейности по проекта: 

• Организация и управление 
• Създаване на Консултативен експертен съвет във връзка с координиране механизма по 

реализиране на проектните дейности. Планиране на потребностите от приемна грижа. 
Анализ по развитието на приемната грижа. 

• Предоставяне на услугата „приемна грижа”, вкл. и специализирана приемна грижа. 
• Обучение, подкрепа и супервизия на екипите по приемна грижа. 
• Осъществяване на мониторинг на качеството на приемната грижа. 
• Информиране и публичност. 

Очаквани резултати: 
• Създаване на организация за управление и реализиране на Проекта при прилагане на 

иновативно междуинституционално взаимодействие; активно партньорство централна 
власт  община и община  НПО. Разпределение на задълженията за изпълнение на 
дейностите по Проекта и гарантиране успешното участие на общинските администрации 
при гъвкав подход.  
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• Разпределяне и усвояване на конкретната безвъзмездна финансова помощ на всички 

нива при осигурена управленска самостоятелност на партньорите. 
• Реализирани са съвместни действия за решаване на значими за местната общност 

проблеми. 
• Налице е ясна публична информация, тъй като НПО следят дали политиката се 

изпълнява според предвиденото. Прилагане на професионален подход за планиране, 
управление и организация по предоставянето на социалната услуга „приемна грижа“, 
съобразено със специфичните потребности за отделните региони на страната. 

• Създадена е система за децентрализирано предоставяне на услугата и постигане на 
необходимото й качество. 

• Гарантирано е социалното включване на специфични категории деца в риск и 
разширяване обхвата на приемната грижа. 

• Приемните семейства са адекватно обучени и подкрепяни в процеса на полагане на 
грижи. 

• ЕПГ получава регулярно подкрепа и супервизия с оглед поддържане и повишаване 
качеството на предоставяната услуга. ЕПГ, членове на Комисиите и социални 
работници от ОЗД са обучени и поддържат високо ниво на компетентност за работа с 
ползвателите на услугата.  

• Осигурено е ефективно междуинституционално взаимодействие между териториалните 
поделения на АСП и екипите по приемна грижа. 

• Създаване на система за контрол и мониторинг; осигуряване на възможност за 
обективна оценка на цялостния процес и анализиране на резултатите от предоставянето 
на услугата „приемна грижа”. 

• Гарантиране ефективното предоставяне на услугата „приемна грижа“ по отношение 
заложените в съответния План за действие и План за грижи цели и задачи.  

• Проблемите са идентифицирани своевременно и са дадени съответните указания и 
препоръки на ЕПГ. на дейностите по Проекта, анализиране на резултатите и ефективно 
планиране развитието на приемната грижа в страната. 

• Осигурени са публичност, информираност и прозрачност на изпълнението на 
дейностите по Проекта в съответните общинипартньори. 

• Популяризирана е услугата „приемна грижа” в национален мащаб. 
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