ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

BG051PO001-5.2.12-0003-С0001
BG051PO001-5.2.12-0004-С0001

номер на проекта в ИСУН

BG051PO001-5.2.12-0003-С0001
BG051PO001-5.2.12-0004-С0001

Номер на договора в ИСУН

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ BG051PO001-5.2.12 "ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ" - КОМПОНЕНТ 2

Наименован Наименование на Продължи
Обща
Място за
Официален
ие на
проектното
телност на Размер на стойност на
изпълнение на
адрес на
бенефициен
предложение
проекта (в БФП в лева договора в
дейностите по
бенефициента
та
месеци)
лева
проекта

Община
Карнобат

Община
Търговище

Предоставяне на
социална услуга
"Център за
настаняване от
семеен тип" - 2 бр.
в гр. Карнобат

18 месеца

Не в дома, а у дома 17 месеца

400 460,76

287 873,82

Основни дейности на проекта

гр. Карнобат,
400 460,76 бул. България
№ 12

В рамките на проекта ще се разкрият два Центъра за
настаняване от семеен тип, в съответствие с Националните
карти на резидентните и съпътстващи услуги. С
разкриването им ще се осигури възможност за
Област: Бургас предоставяне на комплексни социални услуги за деца и
Община:
младежи с увреждания, настанени в специализирани
Карнобат
институции, в среда близка до семейната. Децата и
Град/село:
младежите ще получат необходимата им
Карнобат
индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно
съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и
независим живот. Организирането на живота и услугите са
насочени към създаването на условия и нагласи на децата
за равнопоставено участие в живота на местната общност.

гр. Търговище,
пл. Свобода

В рамките на проекта ще се разкрият, в съотвтествие с
Националните карти на резидентните и съпътстващи
услуги, два Центъра за настаняване от семеен тип като
устойчив модел за деинституционализация на деца и
младежи с увреждания. По проект „Не в Дома, а у дома” с
разкриването на услугите ще се създадат условия за
пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща,
близка до семейната среда за децата с увреждания, с
възможност за подкрепа и изява, достъп до всички услуги в
общността, способстващи за плавен преход и
равнопоставеност за успешно социално включване.

287 873,82

Област:
Търговище,
Община:
Търговище;
Град:
Търговище.

Сключени договори BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2

Индикатори за
изпълнение

Индикатори за
резултат

Разкрити резидентни и
съпътстващи услуги в
общността за които е
изградена
инфраструктура, в
съответствие с
Националната карта на
резидентните и
съпътстващи услуги - 2

Деца от
специализирани
институции,
реинтегрирани в
общността - 24
Увеличен брой лица,
ползващи социални
услуги в общността и
резидентен тип услуги
- 24
Закрити
специализирани
институции - 1

Разкрити резидентни и
съпътстващи услуги в
общността за които е
изградена
инфраструктура, в
съответствие с
Националната карта на
резидентните и
съпътстващи услуги - 2

Деца от
специализирани
институции,
реинтегрирани в
общността - 24
Увеличен брой лица,
ползващи социални
услуги в общността и
резидентен тип услуги
- 24
Закрити
специализирани
институции - 1

1

номер на проекта в ИСУН
BG051PO001-5.2.12-0007-С0001 BG051PO001-5.2.12-0006-С0001
BG051PO001-5.2.12-0008-С0001

BG051PO001-5.2.12-0008-С0001

BG051PO001-5.2.12-0007-С0001 BG051PO001-5.2.12-0006-С0001 Номер на договора в ИСУН

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

Наименован Наименование на Продължи
Обща
Място за
Официален
ие на
проектното
телност на Размер на стойност на
изпълнение на
адрес на
бенефициен
предложение
проекта (в БФП в лева договора в
дейностите по
бенефициента
та
месеци)
лева
проекта

Община
Това е моята къща 17 месеца
Червен бряг

Община
Горна
оряховица

Община
Перник

С грижа за всяко
дете

„Да не изоставяме
нито едно дете!"разкриване на
социални услуги в
Перник”

16 месеца

14 месеца

251 034,45

176 007,91

193 250,41

Основни дейности на проекта

В рамките на проекта, в съотвтествие с Националните
карти на резидентните и съпътстващи услуги, ще се
разкрият един Център за настаняване от семеен тип и едно
Област: Плевен
Защитено жилище. Двете нови услуги ще осигурят
Община: Червен
гр. Червен бряг,
предоставяне на качествена грижа за децата и младежите с
251 034,45
бряг
ул. "Антим" І
увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на
Град: Червен
всяко дете и младеж в среда, възможно най-близка до
бряг
семейната, в най-добър интерес на детето като по този
начин бъде изключена необходимостта от съществуване на
специализирани институции.

176 007,91

гр. Горна
Оряховица

Област: Велико
Търново
Община: Горна
Оряховица
Град: Горна
Оряховица

В рамките на проекта ще се създаде социалната услуга
Център за настаняване от семеен тип, в съответствие с
Националните карти на резидентните и съпътстващи
услуги, която ще осигури качествена грижа на децата с
увреждания в среда, близка до семейната, ориентирана
към индивидуалните нужди и потребности на всяко дете.

В рамките на проекта ще се създаде комплекс от социални
услуги в среда, близка до семейната, чрез резидентна
грижа „Център за настаняване от семеен тип” и „Защитено
гр. Перник, пл. Област: Перник
жилище” за деца и младежи от специализирани
193 250,41
Св. Иван
Община: Перник
институции. С разкриването на услугите ще се осигури
Рилски 1А
Град: Перник
качествена грижа за децата с увреждания, ориентирана към
индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им
живот в семейна или в среда близка до семейната.

Индикатори за
изпълнение

Индикатори за
резултат

Разкрити резидентни и
съпътстващи услуги в
общността за които е
изградена
инфраструктура, в
съответствие с
Националната карта на
резидентните и
съпътстващи услуги - 2

Увеличен брой лица,
ползващи социални
услуги в общността и
резидентен тип услуги
- 22

Разкрити резидентни и
съпътстващи услуги в
общността за които е
изградена
инфраструктура, в
съответствие с
Националната карта на
резидентните и
съпътстващи услуги - 1

Деца от
специализирани
институции,
реинтегрирани в
общността -14

Разкрити резидентни и
съпътстващи услуги в
общността за които е
изградена
инфраструктура, в
съответствие с
Националната карта на
резидентните и
съпътстващи услуги - 2

Деца и младежи от
специализирани
институции,
реинтегрирани в
общността - 20
Увеличен брой лица,
ползващи социални
услуги в общността и
резидентен тип услуги
- 20
Закрити
специализирани
институции - 1

1 308 627,35 1 308 627,35

Сключени договори BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2
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