ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски съюз

Европейски социален фонд

Национален
център за
рехабилитация
на слепи
(НЦРС)

"Партньорств
о за по-добър
живот"

Продължителност

Име на
проекта

18 месеца

Сдружение
“Национален
алианс за
социална
отговорност”
(НАСО)

Име на
партньорите

Безвъзмездна
Обща
Официален
финансова
стойност на
адрес на
помощ в лв
договора в лв бенефициента

294 520.13

Място на
изпълнение на
дейностите

294 520.13 гр. Варна 9002, град Варна
бул. “Княз
Борис I” № 115

Н/П

"Център за
взаимопомощ,
интеграция и
подкрепа –
Център ВИП Пловдив"
Н/П

20 месеца

Номер проект в ИСУН
BG051PО001-5.1.05-0002

Име на
бенефициента

BG051PО001-5.1.05-0003

BG051PО001-5.1.05-0003-C-0001

BG051PО001-5.1.05-0002-C-0001

номер на договора в ИСУН

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"
ОТДЕЛ „TЪРГОВЕ И КООРДИНАЦИЯ”
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG051PО001-5.1.05 "СЪПРИЧАСТНОСТ"

327 130.81

327 130.81 Ул. Ландос, 24; град София и град
п.к.11; 4006
Пловдив
Пловдив

Основни дейности/резюме

В рамките на проекта ще се създаде 1 център за хора с увреждания в гр. Варна,
за който ще бъде нает необходимия персонал и ще бъде закупено оборудване.
Основните дейности, които се предвиждат по проекта са следните:
информационно-консултантски услуги за хора с увреждания, които обхващат
консултиране, застъпничество, посредничество за реализиране на социални
права на хората с увреждания; индивидуална подкрепа на хора с увреждания,
изработване на електронен сайт за пряка връзка и консултация на хора с
увреждания, обучения; Информационна кампания
за повишаване
информираността на обществото за възможностите и потребностите на хората
с увреждания и установяване на равни възможности за тях и социалното им
включване; Създаване на модел за сътрудничество на местно и регионално
ниво и други.

В рамките на проекта ще бъде създаден център за подкрепа на хора с
увреждания в гр. Пловдив с филиал в гр. София, за който ще бъде нает
необходимия персонал и ще бъде закупено оборудване. В центъра ще бъдат
осъществявани следните основни дейности: изграждане на интернет мрежа за
взаимопомощ, информиране и консултиране, подпомагане интеграцията на
възрастни лица със зрителни увреждания, провеждане на семинари със
заинтересовани страни, работа за професионалната реализация на хора със
зрителни увреждания, обучения, насочени към повишаване на личностния
потенциал на потребителите на новосъздадения център, трудова и ритъм
терапия, семинари, конференции, информационни кампании и други.

BG051PO001-5.1.05 „СЪПРИЧАСТНОСТ”

Индикатори за изпълнение

Брой обществени инфирмационни кампании за
запознаване на обществеността с потребностите
на хората с увреждания и за превенция на
увржданията - 1

Брой създадени

центрове за подкрепа на хора с увреждания -

1

Брой обществени инфирмационни кампании за
запознаване на обществеността с потребностите
на хората с увреждания и за превенция на
увржданията - 2

Брой създадени

центрове за подкрепа на хора с увреждания

1

-1

Българска
асоциация за
невромускулни
заболявания
(БАНМЗ)

Н/П

Продължителност

Име на
проекта

Създаване на
Център за
подкрепа и
целева
ориентация на
хора със
зрителни
увреждания
(ЦПЦОХЗУ) с
изнесени
офиси

20 месеца

Българска
асоциация за
рекреация,
интеграция и
спорт (БАРИС

Име на
партньорите

"Живота е
движение"

18 месеца

BG051PО001-5.1.05-0005

Безвъзмездна
Обща
Официален
финансова
стойност на
адрес на
помощ в лв
договора в лв бенефициента

275 163.57

323 825.57

Място на
изпълнение на
дейностите

Основни дейности/резюме

Индикатори за изпълнение

275 163.57 гр. София, ул. град София, град
"Найчо Цанов" Пловдив, град
172, П.К. 1309 Варна, град
Бургас, град
Стара Загора,
град Сливен, град
Кюстендил, град
Благоевград, град
Смолян, град
Кърджали, град
Монтана, град
Плевен, град
Дряново, град
Русе, град Шумен
и град Силистра

В рамките на проекта ще се създаде център за подкрепа и целева ориентация на хора със
зрителни увреждания в гр. София с 15 на брой изнесени офиси, за които ще бъде нает
персонал и ще бъде закупено оборудване. Основните дейности, които се предвиждат по
проекта са следните: Индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното обкръжение,
която обхваща - подкрепа за избор на професия, повишаване на знания за успешно
кандидатстване в колежи и вузове и създаване на предпоставки за трудова реализация,
посредничество за професионална реализация на хората с нарушено зрение; Повишаване
на потенциала за социално включване на хората със зрителни увреждане чрез
индивидуална и групова работа за придобиване на нови умения и консултация на техните
близки; Провеждане на концерти и спортни турнири за лица със зрителни
увреждания;Организиране на национални информационни кампании и други.

Брой обществени инфирмационни кампании за
запознаване на обществеността с потребностите
на хората с увреждания и за превенция на

323 825.57 гр.София, жк
град София, р-н
Дружба, бл. 90, Младост
вх. А, ет. 5, ап.
12

В рамките на проекта ще бъде създаден център за подкрепа на хора с двигателни
увреждания в гр. София, за който ще бъдат закупени подходящи съоръжения, съобразени
с индивидуалните потребности на всеки един потребител, както и ще бъде нает
необходимия персонал. В центъра ще бъдат осъществявани рехабилитационни дейности,
лечебна физкултура и спорт, мероприятия за интеграция и социално включване чрез
спорт, индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното близко обкръжение,
психологическа подкрепа, информационно - консултантска дейност, организиране на
курсове за придобиване на ключови компетентности. Ще бъдат проведени информационни
кампании, целящи да се повиши информираността на обществото за потребностите на
хората с увреждания и за превенция на уврежданията и други.

Брой обществени инфирмационни кампании за
запознаване на обществеността с потребностите
на хората с увреждания и за превенция на

В рамките на проекта ще се създадат 3 нови центъра за подкрепа на хора с увреждания в
градовете – Видин, Нова Загора, Благоевград и ще се разшири дейността на 1 вече
съществуващ център в гр. София., за които ще се наеме необходимия персонал и ще бъде
закупено оборудване.
Основните дейности, включени в проекта са следните: Предоставяне на интегрирани
услуги за активно социално включване в съответствие с индивидуалните потребности на
хората с невромускулни заболявания, разширяване на възможностите за намиране на
работа;
създаване на информационен портал, ориентиран към нуждите на хората с невромускулни
заболявания; повишаване на обществената информираност за потребностите и
капацитета на хората с невромускулни заболявания и възможностите за работодателите
за тяхното включване посредством информационни събития.

Брой обществени инфирмационни кампании за
запознаване на обществеността с потребностите
на хората с увреждания и за превенция на

Н/П

"Съпричастно
ст към хората
с
невромускулн
и
заболявание"
Н/П

16 месеца

Номер проект в ИСУН
BG051PО001-5.1.05-0004

Съюз на
слепите в
България
(ССБ)

BG051PО001-5.1.05-0007

номер на договора в ИСУН
BG051PО001-5.1.05-0004-C-0001
BG051PО001-5.1.05-0005-C-0001
BG051PО001-5.1.05-0007-C-0001

Име на
бенефициента

173 939.39

173 939.39 1220 София,
жк.Надежда,
бл.253, вх.Б
ап.45

град София, град
Благоевград, град
Видин и град Нова
Загора

BG051PO001-5.1.05 „СЪПРИЧАСТНОСТ”

увржданията - 4

Брой създадени

центрове за подкрепа на хора с увреждания -

увржданията - 1

Брой създадени

центрове за подкрепа на хора с увреждания -

увржданията - 15

1

1

Брой създадени

центрове за подкрепа на хора с увреждания -

2

3

Съюз на
глухите в
България

Асоциация на
родители на
деца с увреден
слух (АРДУС)

Име на
проекта

"Равни
възможности,
реализация,
развитие"

Продължителност

Име на
партньорите

16 месеца

BG051PО001-5.1.05-0010

Безвъзмездна
Обща
Официален
финансова
стойност на
адрес на
помощ в лв
договора в лв бенефициента

347 546.76

Място на
изпълнение на
дейностите

"Изграждане
на центрове
за подкрепа
на хората с
увреден слух"

18 месеца

"От теб
зависи! Равни
възможности
и социално
включване на
хора с
увреден слух"

179 837.36

Н/П

2 133 896,51

Индикатори за изпълнение

град София, град
Враца, град
Варна, град
Омуртаг, град
Панагюрище, град
Сливен и град
Свиленград

В рамките на проекта ще се създадат 7 на брой центъра за подкрепа на хора с
увреждания, за които ще бъде нает необходимия персонал и ще бъде закупено
оборудване. Основните дейности, включени в проекта са следните:
Мероприятия, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания
като пълноценни български граждани
Национални и регионални форуми и изложения; изготвяне на късометражен документален
филм;
Проучване за потребностите на хората с увреждания и извеждане на конкретни мерки в
сферата на социалното включване чрез заетост, както и извеждане на мерки за
повишаване на ефективността на политиките на местно и национално ниво; Разработване
на примерен модел за социално включване чрез трудова заетост; Провеждане на
специализирани семинари за хора с увреждания; Предоставяне на алтернативни социални
услуги на лица с увреждания и работодатели;
предоставяне на специализирани социални услуги за медиация, професионална
ориентация, консултиране, застъпничество, специализирани мобилни услуги за
реализиране на равните възможности, он-лайн консултиране, посредничество за
реализиране на правото на труд на хората с увреждания и други.

Брой обществени инфирмационни кампании за
запознаване на обществеността с потребностите
на хората с увреждания и за превенция на

179 837.36 гр. София, ул.
"Денкоглу" №
12-14

град София и град В рамките на проекта ще се създадат 2 броя центрове за подкрепа на хора с увреждания в
Пловдив
гр. София и в гр. Пловдив, за които ще бъде нает необходимия персонал и ще бъде
закупено оборудване.
Центровете ще предоставят комплекс от услуги за лица с увреден слух, необходими за
тяхната социална интеграция и реализация на реалния пазар на труда, защита от
дискриминация и пълноценно включване в обществения живот, повишаване степента на
информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания; организиране на
свободното време на лицата; работа с разширения семеен кръг на лицата с увреден слух;
експертно – консултативна дейност; информационни кампании; Разработване на методика
за социално включване на хора с увреден слух и други.

Брой обществени инфирмационни кампании за
запознаване на обществеността с потребностите
на хората с увреждания и за превенция на

Н/П

211 932.92

Основни дейности/резюме

347 546.76 гр. София,
район
„Оборище”,
бул. „Дондуков”
11

Н/П

18 месеца

Номер проект в ИСУН
BG051PО001-5.1.05-0008

"Национално
сдружение на
работодателит
е на хората с
увреждания"

BG051PО001-5.1.05-0011

номер на договора в ИСУН
BG051PО001-5.1.05-0008-C-0001
BG051PО001-5.1.03-0010-C-0001
BG051PО001-5.1.05-0011-C-0001

Име на
бенефициента

211 932.92 гр.София
град София и град
1000, ул. „Иван Пловдив
Денкоглу” 1214

В рамките на проекта ще се създадат 2 центъра за подкрепа на хора с увреждания в гр.
София и в гр. Пловдив, за които ще бъде нает необходимия персонал и ще бъде закупено
оборудване. Основните дейности, които ще се осъществяват в центровете са следните:
Предоставяне на консултантски услуги за кариерно ориентиране и реализация на пазара
на труда на хора с увреден слух, Предоставяне на консултации на семейства на хора с
увреден слух за социална интеграция и равнопоставено участие в обществения живот,
Предоставяне на консултации за повишаване на квалификацията и продължаващо
обучение, както и подпомагане на обучителния процес във ВУЗ в страната, Партньорство
с работодатели, администрация и НПО, Организиране на информационна кампания за
промяна на
нагласите спрямо дефицитите на хора с увреден слух и други.

увржданията -

8

Брой създадени

центрове за подкрепа на хора с увреждания

увржданията - 1

Брой създадени

центрове за подкрепа на хора с увреждания -

2

Брой обществени инфирмационни кампании за
запознаване на обществеността с потребностите
на хората с увреждания и за превенция на
увржданията -

2

Брой създадени

центрове за подкрепа на хора с увреждания -

2 133 896,51

BG051PO001-5.1.05 „СЪПРИЧАСТНОСТ”

-7

3

2

