Приемна грижа
Четвъртък, 18 Февруари 2021

„ПРИЕМНА ГРИЖА“

Услугата се предоставя по проект „Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Доставчик: Община Троян, чрез Областен екип по приемна грижа - Ловеч
Адрес на офис: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 105
Началник екип: Цветослава Атанасов
Електронна поща: tsvetoslava.atanasova@abv.bg
Телефон: 0887 96 7505;
Социален работник: Боян Дочев
Електронна поща: dochev89@abv.bg

Капацитет на социалната услуга: 8 професионални приемни семейства

Целеви групи: Приоритет за приемната грижа по Проект „Приеми ме 2015“ са:
деца от 0 до 3 годишна възраст - ниво родилен дом;
деца от 3 до 18/20 годишна възраст - с увреждания;
деца от 3 до 18/20 годишна възраст - жертва на трафик, насилие, без родителски грижи.

Дейности (програми, услуги), които предоставя социалната услуга:
Областен екип по приемна грижа предоставя подкрепа при отглеждане и възпитание на настанените
деца с мярка на закрила „настаняване в приемно семейство“, групи за взаимна подкрепа, индивидуални
и групови супервизии, поддържащи и надграждащи обучения, индивидуални и семейни консултации

Ред за предоставяне на социалната услуга
Кандидатите за професионално или доброволно приемно семейство/приемен родител подават
заявление до Кмет на Община Троян, в качеството му на доставчик на социалната услуга „приемна
грижа“, и с тях се сключва договор за предоставяне на обучение и провеждане на оценка на кандидати
за приемно семейство. При настаняване на дете в дома на приемни родители/семейства, Община Троян
сключва договор за отглеждане на дете от приемно семейство и договор за грижа за дете, настанено в
дома на приемно семейство. За отглеждане и възпитание на настаненото дете се предоставят месечни
средства, дефинирани съобразно възрастта на детето, съгласно чл. 50 от Правилника за прилагане на
Закона за закрила на детето.
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Такса за ползване на социалната услуга
За ползването на услугата, не се заплаща такса.

Специалисти, работещи в социалната услуга
Услугата се администрира от началник екип по приемна грижа и социален работник. Предоставянето на
услугата се извършва от обучени приемни родители/приемни семейства.
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