Приоритетна област 3: Здравеопазване и грижа за децата
Одобрени проектни предложения от Комитета за наблюдение на ФМ на ЕИП
№

Регистрационен
№

Кандидат

Проектно предложение

Оценка
(точки)

1

2

3

4

5

Основен списък
1. 203/25.04.2008 г.
Национален център по наркомании

2. 20/25.04.2008 г.

3. 95/25.04.2008 г.

4. 170/24.04.2008 г.

5. 22/24.04.2008 г.

„Слушайте детето” – подобряване на превенцията и
достъпа до услуги на деца и подрастващи
експериментиращи и употребяващи наркотични
вещества

109.0

Институт по екология на мисленето

Реконструкция и рехабилитация на терапевтичната
общност "Феникс" в с. Бракьовци, Годеч

106.8

Асоциация на дунавските общини

Нека по-добре да защитим и да се грижим за здравето
на нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав

104.6

Сдружение "Алфа клуб да оцелееш"

Превенция на насилието – Създаване на младежки
център „Сигурност„ в гр. Костинброд

103.6

Община Велико Търново

Реконструкция, газификация и модернизация на
детски градини "Райна Княгиня", "Иванка Ботева",
"Мечо Пух" и детска ясла "Пролет" в Община Велико
Търново

103.4

6. 113/25.04.2008 г.

Развитие на креативността, творческите и социални
умения на деца в предучилищна възраст, посредством
реконструкцията и модернизацията на открити
площи на 12 детски градини на територията на град
Пловдив

Община Пловдив

7. 60/23.04.2008 г.

Община Георги Дамяново

8. 32/25.04.2008 г.

Областен психодиспансер - Русе

9. 119/25.04.2008 г.

Община Берковица

10. 52/25.04.2008 г.

Община Кюстендил

11. 220/25.04.2008 г.

Община Габрово

Подобряването на качеството на грижи за деца в дома
за деца, лишени от родителски грижи "Звънче" с.
Георги Дамяново
Модернизация и рехабилитация на сградите на
областен диспансер за психиатрични заболявания с
отделения-Русе
– проект "Повече помощ"
Модернизация и ремонт на Центъра за детски грижи
в Община Берковица - място за формиране и развитие
на творчески умения
Заедно за децата в риск - модел за превенция и
реинтеграция в Община Кюстендил
Общност ориентирана към подобряване на услугите
за отглеждане на деца в Община Габрово

102.4

101.8

101.4

100.8
100.2
100.2

Резервен списък
1

2

12

141/25.04.2008

3
Община Челопеч

4
Укрепване на мерките за грижа за детето
посредством насърчаване и развитие на извънкласни
дейности в Община Челопеч

5
98.2

13

58/25.04.2008

Община Шумен

14

73/25.04.2008

Фондация "Защитено жилище заедно"

15

146/25.04.2008

Община Карнобат

16

176/25.04.2008

17
18
19

Светлина и нов живот за децата в Центъра за деца и
младежи с увреждания "Калинка", с. Васил Друмев,
община Шумен
Защитено жилище Заедно, с. Гурмазово, Божурище

97.8
96.8

Обшина Пазарджик

Осигуряване на качествена система за отглеждане на
деца в Община Карнобат
Изграждане на зала за спорт и рехабилитация на деца
и възрастни с физически и умствени увреждания

96.20

86/25.04.2008

Община Луковит

Създаване на Център за социална подкрепа и
образование на деца в риск в Община Луковит

96.0

173/25.04.2008

Национален център за социална
рехабилитация

135/25.04.2008

СОУ "Отец Паисий" Смолян

Център за деца и младежи в риск в Мизия
Създаване на Център за профилактика и
рехабилитация на деца, склонни към затлъстяване в
гр. Смолян

96.4

96.0
96.0

