ПРОЕКТ „ДЕТСТВО ЗА ВСИЧКИ“
Държавна агенция за закрила на детето
Актуална информация за децата и младежите, които вече са настанени в новите
услуги, разкрити в рамките на Операция „Да не изоставяме нито едно дете“
Към 30 април 2015 г. в новите услуги са настанени 1144 деца и младежи с
увреждания:





в ЦНСТса настанени 949деца и младежи с увреждания от ДДУИ и ДМСГД;
в ЦНСТ са настанени 51 деца с увреждания от ДДЛРГ;
в ЦНСТ са настанени 28 деца в риск от общността;
116 младежи с увреждания от ДДУИ живеят в ЗЖ.

По информация от РДСП в резидентните услуги за деца без увреждания са настанени
общо 162 деца от ДДЛРГ и общността.
През м. април 2015 г. 94 деца и младежи са били настанени в новите услуги.
Към 30 април 2015 г. новите услуги функционират на територията на 71 общини:
 115 ЦНСТ за деца и младежи с увреждания са разкрити в 60
общини:Благоевград, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Бургас, Созопол,
Поморие, Карнобат, Провадия, Долни чифлик, Горна Оряховица, Павликени,
Видин, Белоградчик, Враца, Мездра, Бяла Слатина, Габрово, Севлиево, Добрич,
Кърджали, Кюстендил, Дупница, Ловеч, Луковит, Монтана, Берковица, Лом,
Пазарджик, Велинград, Перник, Плевен, Червен бряг, Пордим, Пловдив,
Асеновград, Стамболийски, Карлово, Разград, Исперих, Русе, Силистра, Сливен,
Котел, Смолян, София , Ботевград, Правец, Стара Загора, Казанлък, Чирпан,
Търговище, Попово, Хасково, Димитровград, Харманли, Шумен, Нови пазар,
Ямбол и Елхово.
 16 ЗЖ за младежи с увреждания са разкрити в 16 общини: Благоевград, Айтос,
Стражица, Видин, Кула, Мездра, Крушари, Кърджали, Ловеч, Монтана, Червен
бряг, Пордим, Пловдив, Правец, Казанлък и Ямбол.
 25 ЦНСТ за деца без уврежданияса разкрити в 22 общини:Сандански, Бургас,
Павликени, Мездра, Севлиево, Балчик, Кърджали, Момчилград, Пазарджик,
Велинград, Пещера, Панагюрище, Перник, Плевен, Долни дъбник, Пловдив,
Първомай, Разград, Сливен, Самоков, Стара Загора, Шумен и Нови пазар.
 1 ПЖ за деца без уврежданияе разкрито в община Враца.

Актуална информация за децата и младежите с увреждания, които са част от
целевата група на проекта
От старта на проекта до 30април 2015 г. броят на децата над 3-годишна възраст и
младежите с увреждания, настанени в домове за деца с умвтвена изостаналос (ДДУИ)
и домове за медико-социална грижа за деца (ДМСГД), е намалял с 679:
-

Осиновени деца – 279;
Реинтегрирани деца – 61 (плюс 2 неуспешни реинтеграции, след които децата са
настанени обратно в институцията);
Настанени в приемни семейства деца – 56;
Младежи, напуснали ДДУИ след навършване на пълнолетие – 2;

-

Преместени младежи в СУПЦ – 6;
Преместени деца в ДДЛРГ – 38;
Преместени младежи в ДВХУИ – 44;
Преместени деца в други ЦНСТ – 51;
Преместени младежи в други ЗЖ – 22;
Преместени деца в ПЖ– 6;
(Преместванията са предприети след промяна на мярката за закрила от ДСП/ОЗД)

-

Смъртни случаи – 114.

Има още два смъртни случая на деца с увреждания от ДДУИ/ДМСГД през м. май
2015 г.
Към 30 април 2015 г. децата и младежите с увреждания, които са в целевата група на
проект „Детство за всички“ са 264:
 167 деца и младежи, настанени в 17 ДДУИ;
 97 деца, настанени в 18 ДМСГД.
*Децата и младежите, които все още се настанени в ДДУИ и ДМСГД, но няма
категорично решение по отношение на алтернативната резидентна услуга, в която да
бъдат настанени, са 24.
Към тази дата вече не са настанени никакви потребители в ДДУИ Искра (Карнобат),
ДДУИ Кошарица, ДДУИ Търговище, ДДУИ Кермен, ДДУИ Просторно, ДДУИ Търнава
и ДДФУ Луковит.
В началото на м. май 2015 г. са изведени и последните потребители от ДДУИ
Медвен и ДДУИ Мездра.

