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От 2010 година до настоящият момент във Видин и областта има утвърдени общо 46
приемни семейства от които 3 доброволни приемни семейства и 43 професионални
приемни семейства в които има общо настанени 41 брой деца, каза на
пресконференция Венци Пасков, Директор на дирекция "Социално подпомагане"-Видин,
предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Децата са изведени предимно от
специализирани институции. По голяма част от тях са настанени в приемни семейства
по видът спешно настаняване на дете в приемно семейство, който се предприема
когато съществува непосредствена заплаха за живота и здравето на детето.Приемната
грижа е една от дейностите с които се занимават социалните служби. "Броят на
приемните семейства във област Видин започна да се увеличава със стартирането на
проектът "Приеми ме", финансиран от Европейските фондове. Със стартирането на
проекта в област Видин работят три екипа в общините където има специализирани
институции за деца които са във Видин, Белоградчик и Ново село", каза още Венци
Пасков. Доставчик на социалната услуга "Приемна грижа" може да бъде дирекция
"Социално подпомагане", общината или лицензиран доставчик на социална услуга за
деца съгласно член.43б от Закона за закрила на детето. Утвърждаването на
приемните семейства се извършва от Комисията по приемна грижа, която се създава
към всяка Регионална дирекция за социално подпомагане и се състои най-малко от 5
членове. Определянето на приоритетни групи деца за професионална приемна грижа
не означава, че това са единствените възможни настанявания. В професионални
приемни семейства могат да бъдат настанявани и деца, които не попадат в
приоритетните групи, но имат нужда от приемно семейство. Същото правило се отнася
и за настаняване на деца от приоритетните групи в доброволни приемни семейства.
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Водещ принцип в определянето на приемното семейство трябва да бъдат потребности
на детето и възможностите на приемното семейство да ги посрещне, а не типът на
приемната грижа. Първото утвърдено за областта приемно семейство е през 2007
година, което и към момента продължава да предоставя професионална приемна
грижа.
Радио “Фокус”- Видин
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