Държавна агенция за гр. София
1. МТСП чрез
закрила на детето
1051, ул.
дирекция "Социално
„Триадица” № 2 включване";
2. НИКО,
Великобритания

1. българска;
2. английска;

"Управление на
промяната чрез опит и
знания"

Център
за
образователна
интеграция на децата
и
учениците
от
етническите
малцинства

1. датска

"Учене в толерантност"

гр. София
1. Институт по
1797, бул. „Г.М. правата на човека,
Димитров” №
Кралство Дания
52А, ет.1

Продължителност

Наименование на
проекта

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност Място на изпълнение на
на проекта в лв. дейностите

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

24

Договор номер в
ИСУН

Наименование на
партньора/ите

919698.14

919698.14 Държава: България,
Великобритария

Основната цел на проекта е разработване на инструменти и
ноу-хау за новите модели на услуги на местно, регионално и
национално ниво. Повишаване нивото на компетенции на
специалистите от социалния сектор за предоставяне на
интегрирани услуги в общността на деца и семейства
Основните дейности по проекта са: Формиране на екип.
Тръжни процедури. Проучване и обмяна на знания. Учебни
посещения във Великобритания
Подготовка на стратегически управленски план за
изпълнение на Плана за действие за деинституционализация
и управление на интегрирани услуги. Обмяна на опит,
консултации и адаптиране на стратегическия план
Дизайн на програма за обучения и създаване на мрежа.
Предоставяне на обучения. Разпространение на резултатите
от учебните посещения. Повишаване на информираността на
обществеността

Разработен стратегически план за
управление - 1.
Разработена програма за неформално
обучение и създаване и работа в мрежа - 1;
Разработено проучване във
Великобритания за прехода от
институционални грижи към грижи в
общността - 1;
Проведени учебни посещения - 4;
Семинар - 1;
Проведени обучения - 2;
Проведена Международна кръгла маса за
популяризиране - 1;
Публикации и печатни материали - 1000
листовки; 2000 инфо брошури; 2 банера; 4
публикации в местни и 2 в национална
медия; 250 диска.

24

нп

Националност на
партньорите

BG051PO001-7.0.02-0003 -С0001

Компонент
нп

Наименование на
бенефициента

Седалище и
адрес на
управление

BG051PO001-7.0.02-0004 -С0001

BG051PO001-7.0.02-0004

BG051PO001-7.0.02-0003 Номер проект в ИСУН

Сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001- 7.0.02 "БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 2"

967822.36

967822.36 Държава: България,
Кралство Дания

Основната цел на проекта е създаване на по-толерантна
среда в училище, което ще доведе до подходящ социално психологически климат и подобрен достъп до качествено
образование. Основните дейности по проекта са: Управление
на проекта;
Проучване, изследване и анализ на нивото на толерантност
в държавните училища към МОМН - второстепенни
разпоредители на бюджетни кредити , оценка на нуждите от
обучение на учителите с оглед на необходимостта от
изграждане на толерантна среда в училище и представяне на
резултатите; Избор на екип от обучители и програма и
провеждане на модулни обучения на учители, педагогически
съветници, училищни психолози, директори на държавни
училища към МОМН, началници и експерти от РИО – МОМН;
Обмяна на опит и споделяне на добри практики на
преминалите през обучение български педагози с техни
колеги от Кралство Дания; Подготовка и издаване на
Наръчник „Учене в толерантност”- на електронен носител;
Изготвяне на Външна оценка „Оценка на ефекта“ и
Независим финансов одит; Информиране и публичност.

Електронна страница - 1;
Доклад Анализ на толерантност - 1;
Екип от обучители - 1;
Обучителна програма - 1;
Директори, учители и РИО - 800;
Обучение на целевата група - 16;
Работни посещения в Дания – добри
практики - 1;
Оценка на ефекта - 1;
Независим финансов одит - 1;
Издаден наръчник по толерантност-1400;
Пресконференция - 1;
Конференция -1;
Публикации - 50;
Обучители от Дания - 3;
Функционални експерти - 5

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

1

Министерство на
труда и социалната
политика чрез
дирекция "Социално
включване"

гр. София
1. Държавна агенция 1. българска;
1051, ул.
за закрила на детето 2. българска;
„Триадица” № 2 /ДАЗД/
3. италианска
2. Агенция за
социално
подпомагане /АСП/
3. Автономен
италиански регион
Сицилия

Транснационална
мрежа за подкрепа на
децата и семействата
и
деинституционализаци
я на грижата за деца

Агенция за социално
подпомагане

гр. София
1. Агенция по
1. българска;
1051, ул.
заетостта;
2. германска
„Триадица” № 2 2. Дружество за
иновативно
насърчаване на
заетостта към
Министерството на
труда, интеграцията и
социалните въпроси
на федерална
провинция Северен
Рейн – Вестфалия,
Германия

Трансфер на добри
практики и модели за
осигуряване на
социалното включване
на трайно безработни
лица

Продължителност

Наименование на
проекта

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност Място на изпълнение на
на проекта в лв. дейностите

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

24

Националност на
партньорите

920 863, 55

920 863, 55 Държава: България,
Италия, три автономни региона
– Сицилия, Сардиния и
Калабрия и автономна
провинция Болзано

Основна цел на проекта е ефективно транснационално
сътрудничество, обмен на добри практики и утвърждаване на
иновативни модели от публичните институции в България и
Италия в областта на политиките за грижа за деца.
Основните дейности по проекта са: Организация и
управление на проекта; Провеждане на тръжни процедури;
Участие в проучване на добри практики, обучения и семинари
в Италия; Представяне на добри практики, организиране на
проучвателни визити и семинари в България; Събиране и
анализ на добри практики в България и Италия;
Разработване и поддържане на уеб-страница за отразяване
на дейностите по Проекта; Разработване и публикуване на
Сборник/ръководство с добри практики в България и Италия;
Трансфер и адаптиране на добрите практики чрез
разпространение на Сборника; обмен на информация и нови
идеи чрез провеждане на интерактивни дискусионни форуми;
Разработване на Методология/еквивалентен документ/,
предлагаща нов иновативен модел за
деинституционализация. Информиране и публичност разработване и отпечатване на информационни материали
относно процеса на деинституционализация и политиката за
децата и семейството; заснемане на филм;
провеждане на встъпителна и финална конференция.

Проведени проучвателни визити в Италия 5;
Проведени посещения в България - 7;
Разработен фиш за добри практики в
областта на деинституционализацията и
услугите за деца и семейства - 1;
Разработена уеб-страница на проекта - 1;
Разработен Сборник с добри практики в
областта на детското благосъстояние,
деинституционализацията и
предоставянето на услуги в общността за
деца и семейства в България и Италия - 1;
Проведени интерактивни дискусионни
форуми за обмен на информация в
България - 1;
Разработена Методология, предлагаща
иновативен модел на
деинституционализация -1;
Публикации и печатни материали;
Заснет филм, представящ добри практики 1
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Договор номер в
ИСУН

Наименование на
партньора/ите

BG051PO001-7.0.02-0006 - С0001

нп

Седалище и
адрес на
управление

BG051PO001-7.0.02-0007 - С0001

Компонент

BG051PO001-7.0.02-0006 Номер проект в ИСУН
BG051PO001-7.0.02-0007

нп

Наименование на
бенефициента

986 433, 38

986 433, 38 Държава: България,
Германия

Основната цел на проекта е трансфер на добри практики и
модели в областта на социалното подпомагане за
подобряване социалната политика на България като цяло, с
фокус към социалното включване, осигуряването на трудова
заетост и социалното подпомагане на трайно безработни
лица (лица и семейства, обект на социално подпомагане,
трайно безработни младежи и лица от маргинализирани
групи и общности). Основните дейности по проекта са:
Администриране и управление на проекта; Проучване на
действащи политики, програми и проекти, провеждани в
Германия и България
Обмен на опит и добри практики
Провеждане на интерактивни дискусионни семинара в
България
Анализ на получената информация
Разработване на наръчник за нуждите на АСП и АЗ
Изготвяне на предложения за промяна в нормативната
уредба в областта на социалното подпомагане в България.
Информиране и публичност на проекта.

1. Назначено ЗУП;
2. Проведени проучвания на действащи
политики;
3. Проведени работни посещения в
България и Германия - 2 посещения в
Германия и 2 посещения в България;
4. Проведени семинари - 6 семинара в
България;
5. Изготвен анализ на получената
информация;
6. Изготвен Наръчник за нуждите на АСП и
АЗ;
7. Предложения за промяна в нормативната
уредба;
8. Публичност на проекта

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

2

Министерство на
здравеопазването

гр. София
1000, пл. „Св.
Неделя” № 5

Наименование на
партньора/ите

Националност на
партньорите

1.Национален
1. английска
институт за
здравеопазване и
клинични постижения

Наименование на
проекта

Трансфер на добри
практики за изграждане
на капацитет за оценка
на здравни технологии

Продължителност

Седалище и
адрес на
управление

12

Договор номер в
ИСУН
BG051PO001-7.0.02-0008 - С0001

Компонент

BG051PO001-7.0.02-0008 Номер проект в ИСУН

нп

Наименование на
бенефициента

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

569 063, 89

Обща стойност Място на изпълнение на
на проекта в лв. дейностите

569 063, 89 Държава: България,
Великобритания

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Основната цел на проекта е подготовка на мерки и процедури
за оптимизация на базовия здравно осигурителен пакет в
Република България чрез въвеждане на опита на страна –
членка на ЕС.
Основните дейности по проекта са: • Организация и
управление на проекта
• Сформиране на експертни групи за обмяна на опит и добри
практики в сферата на националния здравно осигурителен
пакет на медицински услуги
• Осъществяване обмен на опит и предаване на добри
практики
• Планиране на мерки за оптимизиране на базовия здравно
осигурителен пакет в Република България
• Осъществяване на информиране и публичност

Брой експерти, участвали в работни
посещения в двете страни за обмяна на
опит - 25;
Изготвени препоръки за оптимизиране на
националния здравноосигурителен пакет в
България - 2;

3

