ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

номер на проекта в ИСУН
BG051PO001-5.2.12-0035
BG051PO001-5.2.12-0036
BG051PO001-5.2.12-0037
BG051PO001-5.2.12-0038

BG051PO001-5.2.12-0036C0001
BG051PO001-5.2.12-0038-C0001

BG051PO001-5.2.12-0037C0001

BG051PO001-5.2.12-0035- Номер на договора в ИСУН
C0001

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-5.2.12 "ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ" - КОМПОНЕНТ 2 (пета оценителна сесия)

Наименован Наименование на Продължит
Обща
Място за
Официален
ие на
проектното
елност 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 Лом

Община
Исперих

Община
Дупница

Община
Долни
чифлик

Център за
настаняване от
семеен тип „Мечта"

„Интеграция на
деца и младежи с
увреждания чрез
предоставяне на
социални услуги в
община Исперих”

ЦНСТ☺НАДЕЖДА
☻

12 месеца

22 месеца

19 месеца

Дом за нашите деца
–
устойчива
деинституционализа
ция на деца с
увреждания,
настанени в
специализирани
21 месеца
институции, чрез
разкриване на нова
социална услуга „Център за
настаняване от
семеен тип в
община Долни
чифлик”

170 368,90

747 131,40

219 925,20

260 106,37

Основни дейности на проекта

1. Организация и управление на проекта
2. Публичност и разпространение на информация
3. Наемане на персонал за предвидените услуги
4. Подготовка за преместване на децата и младежите от целевата група и
Област: Монтана
настаняването им в новоразкритата услуга – ЦНСТ.
гр. Лом, ул.
170 368,90
Община: Лом
5. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен
"Дунавска" № 12
Град: Лом
тип.

260 106,37

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

1.Организация и управление на проекта.
2.Подбор, наемане и обучение на персонал.
3.Адаптационни дейности за преместване на децата и младежите и
настаняването им в ЦНСТ.
4.Предоставяне на новите социални услуги :
• Предоставяне на социална услуга Център за настаняване от семеен тип.
• Предоставяне на социална услуга Дневен център за деца с увреждания.
5. Информиране и публичност на проекта.

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

2600 гр.
Дупница, пл.
“Свобода” № 1

Област:
Кюстендил
Община:
Дупница
Град / село: Гр.
Дупница

1. Организация и управление на проекта.
2. Наемане на персонал за работа в ЦНСТ.
3. Подготовителни дейности преди извеждането на децата и младежите от
институциите и настаняването им в новоразкритата услуга.
4. Преместване на децата и младежите.
5. Информация и публичност на проекта.
6.Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип

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

гр. Долни
чифлик 9120,
пл. „Тича” №1

Дейност 1 – Организация и управление на дейностите по проекта
Дейност 2 – Информиране и публичност
Дейност 3 – Подбор и наемане на персонал на ЦНСТ
Област: Варна
Дейност 4 – Подготовка за преместване на децата и младежите от целевата
Община: Долни
група и настаняването им в ЦНСТ
чифлик
Дейност 5 – Мониторинг и оценка на дейностите по проекта
Град: Долни
Дейност 6 – Техническо отчитане на проекта
чифлик
Дейност 7 – Счетоводно отчитане на проекта
Дейност 8 – Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от
семеен тип

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

град ИСПЕРИХ
7400, област
747 131,40
РАЗГРАД,
ул. “ДУНАВ” №
2

219 925,20

Индикатори за изпълнение

Област:
Разград
Община:
Исперих
Град/село:
Исперих

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

1

номер на проекта в ИСУН
BG051PO001-5.2.12-0039
BG051PO001-5.2.12-0040
BG051PO001-5.2.12-0042

BG051PO001-5.2.12-0041

BG051PO001-5.2.12-0039-C0001
BG051PO001-5.2.12-0042-C0001 BG051PO001-5.2.12-0041-C0001

BG051PO001-5.2.12-0040C0001

Номер на договора в ИСУН

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

Наименован Наименование на Продължит
Обща
Място за
Официален
ие на
проектното
елност 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
Първомай

Община
Самоков

Община
Панагюрище

Община
Пордим

ЦЕНТЪР ЗА
НАШИТЕ ДЕЦА

За по–добро
бъдеще, чрез
разкриване на нова
социална услугаЦентър за
настаняване от
семеен тип за деца
с увреждания

С МИСЪЛ ЗА ТЕБ

19 месеца

23 месеца

19 месеца

Да не изоставяме
нито едно дете –
разкриване на
иновативни
15 месеца
резидентни и
съпътстващи услуги
в община Пордим

233 116,58

266 297,38

4270, гр.
Област: Пловдив
Първомай, обл.
Община:
Пловдив, ул.
233 116,58
Първомай
„Братя
Град/село:
Миладинови –
Първомай
юг” № 50

2000 гр.
Област: София
Самоков област
Община:
266 297,38
София
Самоков
ул.”Македония”3
Град : Самоков
4

Площад ”20-ти
април” №13;
гр.Панагюрище;
обл. Пазарджик

Област:
Пазарджик
Община:
Панагюрище
Град/село:
Панагюрище

Основни дейности на проекта

Индикатори за изпълнение

Дейност 1. Дейности, свързани с управление и организация на проекта.
Дейност 2. Дейности за подбор и назначаване на персонала в
новосъздадената услуга – ЦНСТ.
Дейност 3. Дейности, свързани с адаптация и подготовка за преместване на
децата.
Дейност 4. Дейности, свързани с преместване и настаняване на децата.
Дейност 5. Дейности за информиране и публичност на проекта.
Дейност 6. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от
семеен тип.

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

1. Наемане на персонал ангажиран в услугите за деца и младежи;
2. Дейности свързани с подготовката за преместване на децата;
3. Разкриване и функциониране на соц. услуга
4. Осигуряване на публичност
5. Организация и управление на проекта.

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

Дейност 1. Организация и управление на проекта.
Дейност 2. Осигуряване на публичност и информация за проекта.
Дейност 3. Подбор и наемане на персонала на ЦНСТ
Дейност 4. Подготовка за преместване на децата с увреждания в ЦНСТ.
Дейност 5. Преместване на децата с увреждания в ЦНСТ.
Дейност 6. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от
семеен тип.

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

232 048,30

232 048,30

460 600,84

Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта и отчетност по
проекта.
гр. Пордим п. к.
Област: Плевен Дейност 2: Информация и публичност по проекта.
5898, област
Община: Пордим Дейност 3: Подбор и назначаване на персонал за новоразкриващите се
Плевен, община
460 600,84
Град/село: гр. социални услуги. Обучение на персонала.
Пордим, ул.
Пордим и с.
Дейност 4: Подготовка за преместване на децата/младежите.
„Иван Божинов”
Згалево
Дейност 5: Преместване на децата/младежите в ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 и в ЗЖ;
№1
Дейност 6: Разкриване и предоставяне на социални услуги в община Пордим
- ЦНСТ – 2бр., ЗЖ – 1 бр. и ЦСРИ – 1 бр..

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

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

2

номер на проекта в ИСУН
BG051PO001-5.2.12-0043
BG051PO001-5.2.12-0045 BG051PO001-5.2.12-0044
BG051PO001-5.2.12-0046

BG051PO001-5.2.12-0046-C0001

BG051PO001-5.2.12-0045- BG051PO001-5.2.12-0044Номер на договора в ИСУН
C0001
C0001
BG051PO001-5.2.12-0043-C0001

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

Наименован Наименование на Продължит
Обща
Място за
Официален
ие на
проектното
елност 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
Велинград

Община
Пещера

Община
Враца

Община
Свиленград

Шанс за всяко дете

15 месеца

Предоставяне на
социални услуги в
Център за
настаняване от
22 месеца
семеен тип за деца
с увреждания от 3
до 18 години в град
Пещера

"Шанс за деца и
младежи от дома

Да дадем шанс на
„различните”

20 месеца

20 месеца

гр.Велинград,
бул. „Хан
Аспарух” № 35

Област:
Пазарджик
Община:
Велинград
Град/село:
Велинград

330 546,96

330 546,96

228 879,71

област
Пазарджик,
община
228 879,71
Пещера, гр.
Пещера 4550,
ул. “Дойранска
епопея” № 17

Област
Пазарджик
Община
Пещера
Град Пещера

3000 гр. Враца,
772 039,40 ул. "Стефанаки
Савов" № 6

Област: Враца
Община: Враца
Град: Враца
Услугите ще се
предоставят на
територията на
град Враца

772 039,40

123 289,32

Гр. Свиленград,
123 289,32 бул. „България”
№32

Област:
Хасково;
Община:
Свиленград
Град/село: гр.
Свиленград и
прилежащите
към общината
села

Основни дейности на проекта

Индикатори за изпълнение

Дейност 1: Организация и управление на проекта.
Дейност 2: Подбор на персонал за ново разкритите ЦНСТ и ЗЖ.
Дейност 3: Подготовка, преместване и настаняване на децата в ново
разкритите ЦНСТ и ЗЖ.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност на проекта.
Дейност 5: Предоставяне на новите социални услуги:
• Предоставяне на социалната услуга ЦНСТ;
• Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище;

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

Дейност 1: Организация и управление на проекта.
Дейност 2: Информираност и публичност.
Дейност 3: Набиране, подбор и обучение на персонала на ЦНСТ.
Дейност 4: Разработване на необходимата документация за успешно и
ефективно изпълнение на целите на проекта.
Дейност 5: Подготовката за преместване на децата и младежите от целевата
група и настаняването им в ЦНСТ – гр. Пещера.
Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от
семеен тип.

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

1. Организация, управление и монторинг на проекта;
2. Информиране и публичност на проекта;
3. Подбор и назначаване на персонал и лица за подкрепящи дейности;
4. Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите в ЦНСТ и
ЗЖ;
5. Предоставяне на социалната услуга ЦНСТ - 3 бр.;
6. Предоставяне на социалната услуга ЗЖ;
7. Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност.

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

1. Организация и управление на проекта. Сформиране екип на проекта;
2. Информация и публичност на проекта;
3. Наемане на персонал, който ще бъде пряко ангажиран в предоставяне
услугите на деца и младежи, които ще бъдат настанени в защитеното
жилище;
4. Процедура по селектиране и изработване на индивидуален план на всеки
един от целевата група;
5. Дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и
младежите от целевата група и настаняването им в ново разкритите услуги;
6. Юридически услуги
7. Обучение за повишаване на професионалния капацитет на техническия
персонал за работа с лица с увреждания. Супервизия на социалната работа
при настаняването на потребителите в ЗЖ.
8. Разкриване и функциониране на пакета от социални услуги „Защитено
жилище”

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

3

номер на проекта в ИСУН
BG051PO001-5.2.12-0048
BG051PO001-5.2.12-0049

BG051PO001-5.2.12-0047

BG051PO001-5.2.12-0048-C0001
BG051PO001-5.2.12-0049C0001

BG051PO001-5.2.12-0047- Номер на договора в ИСУН
C0001

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

Наименован Наименование на Продължит
Обща
Място за
Официален
ие на
проектното
елност 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
Поморие

Община
Пазарджик

Предоставяне на
социална услуга
„Център за
настаняване от
семеен тип” в гр.
Поморие

ШАНС

22 месеца

20 месеца

Предоставяне на
нови социлни услуги 14 месеца
Благоевград
в общността
Община

293 518,72

765 291,84

510 121,80

293 518,72

8200
гр.Поморие
ул.”Солна”№5

Бул. България
№2
765 291,84 4400 Пазарджик
България

510 121,80

2700 гр.
Благоевград,
пл. “Георги
Измирлиев” № 1

Основни дейности на проекта

Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подбор и наемане на персонал в новоразкритата социална
услуга „ЦНСТ”
Област: Бургас Дейност 3: Подготовка, преместване и настаняване на децата в социалната
услуга „ЦНСТ”;
Община:
Дейност 4: Предоставяне на социалната услуга „ЦНСТ”
Поморие
Град : Поморие Дейност 5: Дейности по информиране и публичност.

Област:
Пазарджик
Община:
Пазарджик
Град/село:
Пазарджик

Област:
Благоевград
Община:
Благоевград
Град/село:
Благоевград

Индикатори за изпълнение

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

1. Формиране на екипа за организация и управление и администриране на
Проекта.
2. Изготвяне на Комуникационен план за осигуряване на информираност и
публичност на Проекта.
3. Набиране, подбор и обучение на персонала на 3бр.ЦНСТ и 1бр.
Защитено Жилище
4. Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно
изпълнение на целите на проекта.
5. Дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и
младежите от целевата група и настаняването им.
6. Предоставяне на социалните услуги в 3 бр Център за настаняване от
семеен тип в град Пазарджик.
7. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище в с. Звъничево
Община Пазарджик.
8. Мониторинг и отчетност на проекта.

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

1. Създаване на екип за организация и управление на проекта.
2. Наемане на персонал, ангажиран в предоставянето на услугите.
3. Консултиране на наетия персонал
4. Подготовка и преместване на децата и младежите от специализираните
институции в новоразкритите услуги.
5. Разкриване и функциониране на 3 ЦНСТ и 1 ЗЖ за деца и младежи с
увреждания.
6. Информация и публичност на проектните дейности.

Разкрити резидентни и
съпътстващи услуги в
общността за които е
изградена инфраструктура, в
съответствие с
Националната карта на
резидентните и съпътстващи
услуги 4
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

МЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-5.2.12 "ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ" - КОМПОНЕНТ 2 (пета оценителна сесия)

Индикатори за резултат

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
НП

Разкрити нови работни места 31
Проведени публични събития за
информиране 3
Проведени екипни срещи по
управление и организация на
проекта. 6
Издадени и разпространени
информационни материали –
дипляни и плакати 1060
Изработени и предоставени
рекламни материали 370
Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността 14
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 14
Закрити специализирани институции
1

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
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

Индикатори за резултат

Брой сключени трудови договори с
кандидати за извършване на услугата
12
Брой обслужени потребители в
услугата 14
Брой проведени
пресконференции/конференции за
публичност на проекта 2

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността 12
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 14

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността 12
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 14

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността 32
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 62
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

Индикатори за резултат

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността 15
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 7

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

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността - 21
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги - 29
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Инвестира във Вашето бъдеще!

Индикатори за резултат

Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги - 14
Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността - 14З
Закрити специализирани институции 3

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността 42
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 50
Закрити специализирани институции
1

Деца от специализирани институции,
реинтегрирани в общността 36
Увеличен брой лица, ползващи
социални услуги в общността и
резидентен тип услуги 6
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