ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

Номер на договора в ИСУН

номер на проекта в ИСУН

BG051PO001-5.2.12-0009C0001

BG051PO001-5.2.12-0009

BG051PO001-5.2.12-0011C0001

BG051PO001-5.2.12-0011

BG051PO001-5.2.12-0012C0001

BG051PO001-5.2.12-0012

BG051PO001-5.2.12-0013C0001

BG051PO001-5.2.12-0013

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

Наименова
ние на
бенефицие
нта

Община
Созопол

Община
Монтана

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

„У дома”

"Моят дом" - 3
ЦНСТ за деца с
увреждания и ЗЖ

15 месеца

15 месеца

Община
Пловдив

„Да приемем всяко
едно дете“

Община
Айтос

Интеграция на
младежи с
увреждания чрез
предоставяне на
15 месеца
социална услуга
„Защитено жилище”
в община Айтос

15 месеца

гр. Созопол, пл.
”Хан Крум” №2

Област:
Бургаска
Община:
Созопол
село: Атия

Основни дейности на проекта

Индикатори за изпълнение

Индикатори за резултат

В рамките на проекта ще се разкрие един Център за настаняване от семеен
тип, в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващи
услуги. Създаването на социалната услуга за деца/младежи с увреждания ще
предоставя жизнена среда за пълноценно развитие на индивидуалния им
ресурс и ще осигурява условия за пълноценното им включване в социалния
живот. Децата и младежите с увреждания ще получат възможност да живеят
в условия близки до семейните, включвайки се активно в живота на
общността и развивайки индивидуалния си потенциал с помощта на
висококвалифициран персонал.

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 12+2
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 12+2
Закрити специализирани институции
2

160 278,92

160 278,92

692 385,76

В рамките на проекта, в съотвтествие с Националните карти на резидентните
област: Монтана и съпътстващи услуги, ще се разкрият три Центъра за настаняване от семеен
гр. Монтана, п.к.
община:
тип и едно Защитено жилище. Новите услуги ще осигурят предоставяне на
692 385,76
3400, ул.
Монтана
качествена грижа за децата и младежите с увреждания и ще предоставят
"Извора" № 1
град: Монтана индивидуализирана подкрепа в най-добрия интерес на детето, съобразено с
възможностите и ресурсите на средата.

Разкрити резидентни и
съпътстващи услуги в
общността за които е
изградена инфраструктура, в
съответствие с
Националната карта на
резидентните и съпътстващи
услуги 4

635 835,72

В рамките на проекта, в съотвтествие с Националните карти на резидентните
и съпътстващи услуги, ще се разкрият пет Центъра за настаняване от семеен
тип и едно Защитено жилище. Новите услуги ще осигурят предоставяне на
качествена грижа за децата и младежите с увреждания и ще предоставят
индивидуализирана подкрепа в най-добрия интерес на детето, съобразено с
възможностите и ресурсите на средата. Ще се осигури възможност 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.

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 78
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 50
Закрити специализирани институции
2

С разкриването на социална услуга „Защитено жилище” ще се осигури
възможност за предоставяне на комплексни социални услуги за 8 младежи с
увреждания над 18 години, в среда близка до семейната. Младежите ще
гр. Айтос, ул. Област: Бургас
получат необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно
85 519,60
„Цар
Община: Айтос
съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.
Освободител” 3
Град: Айтос
Организирането на живота и услугите са насочени към създаването на
условия и нагласи на младежите за равнопоставено участие в живота на
местната общност.

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 8
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 8
Закрити специализирани институции
1

85 519,60

635 835,72

гр. Пловдив, пл.
Стефан
Стамболов №1

Област:
Пловдив
Община:
Град/село:
Пловдив

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

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността 44
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 44

1

номер на проекта в ИСУН
BG051PO001-5.2.12-0014
BG051PO001-5.2.12-0015
BG051PO001-5.2.12-0016
BG051PO001-5.2.12-0017

BG051PO001-5.2.12-0015-C0001
BG051PO001-5.2.12-0017-C0001

BG051PO001-5.2.12-0016-C0001

BG051PO001-5.2.12-0014-C0001 Номер на договора в ИСУН

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

Наименова
ние на
бенефицие
нта

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

Община
Габрово

„Подобряване на
грижата за деца с
увреждания чрез
разкриване на
социална услуга в
Община Габрово”

Община
Русе

"Нашите деца са
нашата
отговорност" разкриване на
комплекс от
резидентни услуги
за деца и младежи
с увреждания на
възраст от 3 до 18
г. в Община Русе

Община
Ловеч

Нови възможности
за деца и младежи
с увреждания в
община Ловеч чрез
предоставяне на
социални услуги от
резидентен тип

14 месеца

14 месеца

15 месеца

Социално
включване на
трайно
община
институционализир 15 месеца
Асеновград
ани деца с
увреждания в
община Асеновград

323 487,25

Основни дейности на проекта

В рамките на проекта ще се разкрият, в съответствие 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, създавайки реална възможност за извеждане на
Област: Габрово децата от специализираните институции и осигуряване на грижа в среда,
гр. Габрово, п.к.
Община:
близка до семейната. Ще се създадат условия за подобряване качеството на
323 487,25
5300, пл.
Габрово
живот на децата и младежите с увреждания чрез реализиране на модел за
„Възраждане” 3
Град/село:
висококачествена грижа, ориентиран към индивидуалните нужди на всяко
Габрово
дете

В рамките на проекта ще се разкрият, в съответствие с Националните карти
на резидентните и съпътстващи услуги, три Центъра за настаняване от
семеен тип като устойчив модел за деинституционализация на деца и
младежи с увреждания. Настоящият проект ще допринесе за подобряване
област: Русе
функционирането на нови резидентни и съпътстващи услуги, които да
община: Русе
заменят институционалната грижа за деца и младежи с увреждания.
град/село: Русе
Социалните услуги ще се разкрият в новоизградени сгради с ефективна и
достъпна социална инфраструктура. Реализацията на проекта ще създаде
възможност за социализация, равен достъп и добро качество на живот за
децата и младежите от целевата група.

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 1 услуга, 2 ЦНСТ за
деца с увреждания

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността наймалко 12
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 24
Закрити специализирани институции
най-малко 1

Разкрити резидентни и
съпътстващи услуги в
общността за които е
изградена инфраструктура, в
съответствие с
Националната карта на
резидентните и съпътстващи
услуги Създаване на три
социални услуги ЦНСТ за
деца с увреждания от 3 до 18
годишна възраст.

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността.
36 деца с увреждания от домове за
деца с увреждания ще бъдат
реитегрирани в общността и ще
ползват социалните услуги на 3
ЦНСТ
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги.
50 бр. деца и младежи и семейства
а деца с увреждания от общността.

388 276,66

гр. Русе, пл.
388 276,66 Свобода № 6,
ПК 7000

795 882,60

В рамките на проекта, в съотвтествие с Националните карти на резидентните
и съпътстващи услуги, ще се разкрият три Центъра за настаняване от семеен
тип и едно Защитено жилище. Чрез разкриването и предоставянето на
гр. Ловеч, ул. област: Ловеч
социалните услуги от резидентен тип ще се реализират модели за качествена
795 882,60 "Търговска" № община: Ловеч
грижа за децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на
22
град/село: Ловеч
всяко дете и гарантираща им живот в семейна или в среда близка до
семейната. Ще се постигне в максимална степен социално включване на
целевата група при условия възможно най-близки до семейните.

Разкрити резидентни и
съпътстващи услуги в
общността за които е
изградена инфраструктура, в
съответствие с
Националната карта на
резидентните и съпътстващи
услуги 4

184 647,09

гр. Асеновград,
4230,
184 647,09 пл.„Академик
Николай
Хайтов“ № 9

Настоящият проект предвижда разкриването на социална услуга в общността
от резидентен тип–Център за настаняване от семеен тип за деца с
увреждания. Проектът е насочен към гарантиране и подобряване качеството
на живот и насърчаване на социалното включване на децата/младежите от
целевата група, чрез създаване на модел за качествена грижа в среда,
близка до семейната за деца с увреждания, съобразно индивидуалните им
потребности.

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

Област:
Пловдив
Община:
Асеновград
Град / село:
Асеновград

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

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността 33
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 44
Закрити специализирани институции
1

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността - 12
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги - 12

2

