АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
И ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Четиринадесет са утвърдените приемни семейства по проект
„Приеми ме 2015” в Община Първомай
Община Първомай е eдна от 82те общини, която изпълнява в партньорство с Агенция за
социално подпомагане стартиралия през декември проект «Приеми ме 2015»  BG05М9OP001
2.0030001C01. Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP0012.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси» 20142020 година.
В Община Първомай има сформиран екип от двама социални работника (ЕПГ  екип по
приемна грижа), който информира обществеността за социалната услуга „Приемна грижа”;
набира и обучава кандидати за приемни родители. Те биват обстойно проучвани и на база
извършените оценки социалните работници изготвят социални доклади, които представят за
утвърждаване пред Комисията по приемна грижа в РДСП  Пловдив.
От 01.01.2016 г. приемните родители, утвърдени в рамките на проект „И аз имам семейство"
преминаха към проект „Приеми ме 2015“.
В периода от януари 2016 г. до края на юни 2016 г. в Община Първомай по проект „Приеми
ме 2015” има подадени тринадесет Заявления за предоставяне на приемна грижа като
професионално приемно семейство. Всички тринадесет кандидата са преминали базово и
специализирано обучение за професионални приемни родители. Шест от първите кандидати
вече са вписани в Регистъра на утвърдените приемни семейства, воден от Регионална дирекция
за социално подпомагане – област Пловдив. Към края на месец юни в Община Първомай има
утвърдени общо четиринадесет приемни семейства, като в седем от тях има настанени осем
приемни деца. Интерес към приемната грижа в Общината проявяват все повече семейства.

Заявления на кандидати за приемни семейства, заедно с придружаващите ги документи се
подават в сградата на Общинска администрация  гр. Първомай, ул „Братя Миладинови – юг”
№ 50, етаж 1, стая 109.

Проект „Приеми ме 2015“  BG05M9OP0012.0030001C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

