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5. Развитие на капацитета на
местните
доставчици
–
Център
за
обществена
подкрепа
6. Предоставяне на услугата
„приемна грижа”
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на хората, заявили интерес Смолян
към приемната грижа
3. Провеждане на обучение на
екипа на ОЦПГ съвместно с
представител на екипа на
ЦОП-Смолян за обучение на
приемни родители
4. Провеждане на обучение на Област Смолян
Комисияте за детето по
приемна грижа.
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Мултимедия, преносим РС, флипчарт, филми за ОЦПГ-Смолян
приемната грижа, средства за транспорт по Център за общеспроект „Разширяване на модела на приемната
твена подкрепагрижа”
Смолян
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Информационни материали
ОЦПГ-Смолян
По проект „Разширяване на модела на
приемната грижа”
Осигуряване на лектори, обучителни материали, МСС-България и
зала и технически средства.
ИСДП
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7. Сключване на споразумения с Област Смолян
общините-доставчици
на
социални услуги за деца за
съвместно предоставяне на
приемната грижа.

Отговорник

август

информационни срещи

Необходими ресурси
Източници за финансиране

юли

1. Провеждане

Местоположе
ние

юни

Дейност

май

№

април

Времеви график

Мултимедия, преносим РС, флипчарт, филми за ОЦПГ и МССприемната грижа. В рамките на проект България,
Секретар
на
„Разширяване на модела на приемната грижа”
Комисията
за
детето-Смолян
Осигуряване на лектори, обучителни материали, МСС-България,
зала и технически средства.
екип на ОЦПГ

Мултимедия, преносим РС, флипчарт, филми за ОЦПГ и ЦОП приемната грижа; По проект „Разширяване на Смолян
модела на приемната грижа”
Подготовка на текст за Споразумение.
МСС-България и
община Смолян
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Очаквани резултати и индикатори
Специфични
цели

Основни дейности

Преки резултати/ индикатори за
изпълнение на дейностите

Ключови
индикатори за
ефекта

Източници на
информация

Период на
проверка

Дейности за развитие на услугата приемна грижа
1. Изграждане и
повишаване на
капацитета на
работещите и
на отговорните
институции в
сферата на
предоставяне
на социални
услуги за деца в
риск за
предоставяне
на услугата
„приемна
грижа”.
2. Развитие и
предоставяне
на услугата
„приемна
грижа” в
Община
Смолян.

Провеждане на обучение на екипа Проведени обучения
на ОЦПГ съвместно с представител
на екипа на ЦОП-Смолян за
обучение на приемни родители

Осигурени
лектори,
обучителни
материали

Доклади от
проведените
обучения

След
проведеното
обучение

Обучение на Комисията за детето и Проведено 1 обучение, в които са
Отдел „Закрила на детето” по
учествали над 50% от състава на
приемна грижа.
Комисията.

Осигурени
лектори,
обучителни
материали

Присъствени
списъци от
проведеното
бучение

Месец април
или май 2010

Развитие на капацитета на ЦОПСмолян.

Включването на представители на ЦОП
в обученията в процеса на
предоставянето на услугата „приемна
грижа”.

Осигурени
лектори,
обучителни
материали

Присъствени
списъци от
проведените
обучения

След
провеждане на
обучението

Провеждане на обучение на
кандидатите

Проведени обучения на 5 - 8 кандидати Завършили
Регистър на
за приемни семейства.
обучението на потребителите на
5 – 8 кандидати ОЦПГ

Проучване и оценяване на кандидат Проведено проучване на 5 - 8
кандидатки за приемни семейства

Проучени и
оценени 5 - 8
кандидати

Регистър на
потребителите на
ОЦПГ

Представяне на социалноПредставени социално-оценъчните
оценъчния доклад пред Комисия за доклади на 5 - 8 кандидати за приемни
детето.
семейства.

Регистър на
Одобрени и
утвърдени- 5 - 8 приемните
приемни
семейства
семейства.

В края на
отчетния
период
В края на
отчетния
период
Периодично
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3. Изграждане
на партньорска
мрежа за
осъщестяване
на услугата
„приемна
грижа”

Сключване на споразумения с
община Смолян като доставчик на
услугите в ЦОП-Смолян за
съвместно предоставяне на
приемната грижа.

Сключено споразумение

Качествено
Досие на
предоставяне
кандидатите
на услугата за
кандидати от
община Смолян

ежемесечно
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