2 Община Ветрино

1

Община Сливен

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

БФП

Обща
стойност на
проектите

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

130554451

BG051PO001-5.2.06-0258
BG051PO001-5.2.06-0090

Фондация
"Български
център за
джендър
изследвания" София

адрес на
управление на
кандидат

гр. София

гр. София
ул. "Цар
Симеон" № 13

ПО 1: Фондация
"Глобална
инициатива в
психиатрията" София;
ПО 2:
Сдружение
"Общество
Адаптация"

142022,64

142022,64

14 Област: Софияград, Столична
община, гр.
София, район
Слатина.

"Активна грижа в
общността за хора с
тежки психични
разстройства"

Въвеждане и апробиране на нов асертивен подход за активно предоставяне на Владимир
социални услуги, изнесени в общността, предоставяни по местоживеене.
Сотиров
Изнасяне на социалните услуги до онези хора с тежки психични
разстройства/психични увреждания, които не са в състояние да дойдат на
място в службите и агенциите, предоставящи социално подпомагане и услуги
и да се заявявт активно като нуждаещи се от социално подпомагане.
Предотвратяване на институционализацията и социалното изключване на
хората от целевата група.

02/9836023;
0878826213

Установени контакти с индивиди от основната целева
група;
Брой получени запитвания чрез системата за онлайн
базирани услуги;
Брой контакти, установени с екипа на проекта от
представители на непосредственото обкръжение на
хората от основната целева група;

121714177

3 Групова практика
за
специализирана
психиатрична
помощ
Адаптация" ООД

3

BG051PO001-5.2.06-0194

Име на
кандидата

гр. София

гр. София
бул. "Христо и
Евлоги
Георгиеви" 5,
ет. 2

Фондация
"Асоциация
Анимус"

242721,85

242721,85

14 Област:
Софийска,
Пловдивска и
Хасковска
области
Община:
Община София,
Пловдив и
Димитровград
Град: гр. София,
гр. Пловдив и
гр.
Димитровград

"Разкриване и
предоставяне на
комплекс от
иновативни
социални услуги в
общността за
превенция и
преодоляване на
социалното
изключване на
пълнолетни лица
пострадали от
домашно насилие в
градовете София,
Пловдив и
Димитровград"

Осигуряване на комплекс от качествени иновативни социални услуги в
общността в полза на възрастни лица пострадали от домашно насилие в три
града в България - гр. София, гр. Пловдив, гр. Димитровград чрез
удовлетворяване на индивидуалните им потребности за избягване и
преодоляване на тяхното социално изключване, за тяхната пълноценна
личностна реализация и интеграция в обществото. Предвижда се социалнопсихологическо, правно консултиране, консултиране за намиране на работа,
консултации за специфични случаи на насилие в двойката и социални
консултации за лица, извършили домашно насилие.

0898667620;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността.

000093458

К
о
м
п
о
н
е
н
т

с. Ветрино

обл. Варна
общ. Ветрино
с. Ветрино
ул. “Г. С.
Раковски” 24

Сдружение
Форум
"Гражданско
общество"

121018,15

121018,15

14 Област: Варна,
Община:
Ветрино
Град / село:
с.Ветрино,
с.Белоградец

„Център за
рехабилитация и
социална
интеграция в
община Ветрино”

Предлагане на социални услуги в общността, посредством изграждане на
Валентина
Център за социална рехабилитация и интеграция в община Ветрино.
Кирова
Развитие на социални услуги в община Ветрино, ориентирани към
индивидуалните нужди на потребителите от целевите групи.
Подкрепа за реализиране на политика за деинституционализация в общината.
Осигуряване на условия за социално включване на целевата група.

0885620232;

1.Брой лица извършващи услугите в Центъра
2.Брой обучени лица
3.Брой оборудвани кабинети в Центъра
4.Брой сключени договори с потребители
5.Брой инициативи за
публичност и информация

000590654

BG051PO001-5.2.06-0217

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

гр. Сливен

гр. Сливен
бул. "Цар
Освободител"
№1

ПО 1:
Сдружение
"Дете и
пространство";
ПО 2: Фондация
"Инициантива
съпричастност"

225481,61

225481,61

14 Област: Сливен
Община:
Сливен Град:
Сливен

"Разкриване на
„Център за
настаняване от
семеен тип” за деца
с увреждания в град
Сливен"

Създаване на условия за ползване на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” от деца с увреждания, настанени в
Дом за деца с умствена изостаналост- Кермен. Повишаване качеството на
живот на деца с увреждания от Дом за деца с умствена изостаналост –
Кермен. Превенция на социалното им изключване, чрез предоставяне на
услуги, базирани в общността..

0896788820;

Договори на екипа на проекта;
Протоколи от екипни срещи на екипа на проекта;
Сключени договори с изпълнители;
Изготвени месечни анализи за напредъка на проекта;
Анкетни карти за потребители;
Ремонтирани и оборудвани помещения – снимки,
инвентаризационен списък;
Снимки, оформени в албум;
Договори с екипа на ДДУИ-Кермен;
Трудови договори на екипа на услугата;
Издадени сертификати за обучение;
Изготвена методика за оценка на потребностите на
потребителите;

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

Геновева
Тишева

Йорданка
Гашева

1

1

Община Елхово

гр. Елхово

Български
гр. Пловдив гр. Пловдив
червен кръст пл. "Стефан
Стамболов" № Пловдив
1

гр. Брезово обл. Пловдив
гр. Брезово
ул."Г.
Димитров" №
25

обл. Ямбол
гр. Елхово
ул. Търговска
№ 13

"Соник старт"
ООД

BG051PO001-5.2.060118

1 Община Брезово

Соник Старт
ООД

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

ДМСГД Монтана
гр. Монтана гр. Монтана
ул. "Извора" №
1

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

БФП

Обща
стойност на
проектите

236194,40

236194,40

14 Област:
Смолян;
Община:
Златоград,
Доспат, Борино

"Партньорство в
подкрепа на децата
и семействата от
област Смолян“

Проектът е насочен към повишаване качеството на живот на децата в риск и
Събина
техните семейства на територията на област Смолян чрез развитие на
Събева
социални услуги в общността за превенция на институционализацията и
социалната изолация и за успешна социална интеграция.
1. Създаване на Центрове за обществена подкрепа (ЦОП) в общините
Златоград и Доспат и Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) в община
Доспат с оглед превенция на институционализацията и социалната изолация и
успешна социална интеграция; 2. Изграждане капацитета на персонала на
ЦОП и ДЦДУ чрез придобиване на нови знания, умения и опит за
предоставяне на социални услуги за деца и семейства с високо качество и
ефективност; 3.Повишаване на обществената чувствителност по проблемите
на децата и семействата в риск чрез реализиране на Информационна
кампания.

0895662290;

Изграден капацитет на персонала на ЦОП и ДЦДУ;
Проведена информационна кампания
Изградени и функциониращи нови ал- тернативни
социални услуги в общността за деца и семейства

195597,08

195597,08

14 Област:Монтан
а
Община:
Монтана
Град Монтана

"Имам дом” - Център
за настаняване от
семеен тип за деца
в гр.Монтана"

Създаване и развие на ЦНСТ за деца на възраст от 3 до 7 години в гр.
Весела
Монтана - нова форма на комплексни услуги за децата от ДМСГД, като се
Коларска
гарантира тяхното пълноценно физическо, емоционално и познавателно
развитие и равен шанс за социално включване. Работа в посока на евентуално
реинтегриране на част от децата от ЦНСТ в биологично, приемно, на
осиновители семейства, като същевременно им се осигурява
индивидуализирана подкрепяща грижа в среда близка до семейната. Изграден
екип от квалифициран, професионално ангажиран и компетентен персонал в
ЦНСТ, в съответствие с реализирането на нов индивидуално ориентиран
подход към нуждите на децата и повишаване качеството на грижа за тях и
създаване на добра практика.

096/394202;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността;
Брой деца включени в програми за социални, здравни
и образователни услуги;
Брой проведени обучения на персонала в ЦНСТ;
Брой проведени информационни кампании за
повишаване на обществената информираност за
възможностите на социалната услуга ЦНСТ и ролята
на ЕСФ;

148366,82

148366,82

14 Област: ЯМБОЛ "КЪЩА КАТО
ВКЪЩИ"
Община:
ЕЛХОВО град:
ЕЛХОВО

Мария
Успешна деинституционализация на деца от ДДЛРГ чрез създаване на
алтернативна среда за живот и развитие, близка до семейната - разкриване и Никова
предоставяне на услугата "Център за настаняване от семеен тип". Създаване
и институционално изгрждане на услугата Център за настаняване от семеен
тип в град Елхово. Повишаване професионалния капацитет на местни
специалисти в областта на социалните услуги. Създаване на възможности за
пълноценно социално включване на деца, лишени от родителска грижа с
акцент реинтеграция в семейството.

0885760362;

Разкрита нова социална услуга в община Елхово
Брой индивидуални планове за грижа
Брой идентифицирани родители с потелнциал за
връщане на детето в семейството
Брой специалисти, включени в обучителните модули
за предоставяне на услугата 6
Информационни материали, подготвени и
разпространени

131820,38

131820,38

14 Област:
Пловдив
Община:
Пловдив
Град: Пловдив

По проекта се предвижда предоставяне на услугата Кризисен център, която
Мирослава
ще допринесе за преодоляването на последиците, произтичащи от домашното Чантова
насилие, трафика и насилствената проституция и даде възможност на жените
за осигуряване на 24-часова спешна помощ, включително психологическа и
социална помощ, достъп до необходимите ресурси и услуги за жени в
кризисни ситуации в града и региона на Пловдив. Развитие на 24-часова
кризисно звено за спешна помощ за настаняване на жени, жертви на домашно
насилие, трафик и насилствена проституция; Разработване на работни
порцедури и правила в съответствие с модела за предоставяне на такъв тип
услуги и специфични за функционирането на едно кризисно звено; 24-часова
кризисна телефонна линия за достъп до кризисно звено, информация и
подкрепа за жените; Развитие на 24-часова програма за спешна
психологическа и социална помощ за жени в кризисни ситуации, жертви на
трафик и насилствена проституция; Набиране на екип за работа на Кризисната
телефонна линия; Провеждане на ежемесечни срещи с представители на
заинтересовани страни.

032/656434;

Общ брой потребители на услугата
Брой обучени лица за извършване на услугата
Брой назначени специалисти

152120,80

152120,80

"ДОМ ЗА НАШИТЕ
14 Област:
ДЕЦА"
Пловдив,
Община:
БРЕЗОВО град:
БРЕЗОВО

Създаване на възможности за пълноценно социално включване на деца,
Стойна
лишени от родителска грижа с акцент реинтеграция в семейството;
Малешкова
Намаляване на броя на децата от ДДЛРГ «Роза», с. Зелениково, които
преминават в институции от същия тип за горната възрастова група;
Създавене и развитие на услугата ЦНСТ като алтернатива на
институционалната грижа; Повишаване професионалния капацитет на местния
специалисти в областта на социалните услуги.

0889507239;

Разкрита нова социална услуга в общността
Брой индивидуални планове за грижа
Брой идентифицирани родители с потелнциал за
връщане на детето в семейството
Брой специалисти, включени в обучителните модули
за предоставяне на услугата
Информационни материали, подготвени и
разпространени

BG051PO001-5.2.06-0113

2 Община Пловдив

104599609

ОБЩИНА
МОНТАНА

000320872

1

гр. Велико
Търново
бул.
"България" №
24

ПО 1: община
Златоград;
ПО 2: община
Доспат

гр. Велико
Търново

000970165

Фондация
"Международна
социална службаБългария"

адрес на
управление на
кандидат

000471504

1

BG051PO001-5.2.06-0157
BG051PO001-5.2.06-0088

Име на
кандидата

000471123

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0047

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Име на проекта

"Кризисен център за
жени, жертви на
домашно насилие,
трафик и
насилствена
проституция"

Резюме/Основни дейности

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

2

Сдружение
“Център за
образователни
програми и
социални
инициативи” Ямбол

2

Община
Суворово

2

Община Видин

гр. Ямбол

ПО 1: Община
гр. Ямбол
ул. "Искър" 1 А, Тунджа;
партер, офис 8 ПО 2: Фондация
за гражданско
образование
МОСТ
България;

гр.
Суворово

обл. Варна
гр. Суворово
пл.
Независимост
№1

гр. Видин

Съюз на
гр. Видин
пл. "Бдинци" № инвалидите в
България
2

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

БФП

Обща
стойност на
проектите

177001,69

177001,69

14 Област: Ямбол; "ПЪТУВАЩ
СОЦИАЛЕН
Общини:
Тунджа и Ямбол МИКРОБУС"

98354,31

108141,08

14 Област: Варна;
Община:
Суворово; град:
Суворово

197995,28

197995,28

14 Област: Видин „Равнопоставени Община: Видин Създаване на
Дневен център за
Град: Видин
възрастни с
увреждания в гр.
Видин”

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат
128003551

3

адрес на
управление на
кандидат

000093684

Име на
кандидата

000159508

К
о
м
п
о
н
е
н
т

телефон за
контакт

BG051PO001-5.2.06-0083
BG051PO001-5.2.06-0105

Фондация
"Съпричастие"

„Шанс за хората с
увреждания в
малката община –
дейност „Център за
социална
рехабилитация и
интеграция”

Индикатори-изпълнение

Подобряване качеството на живот на 50 семейства в риск от малките
Живко
населени местав община Тунджа чрез предоставяне на мобилни социални
Цирков
услуги в домашна среда.
Подпомагане на социалната интеграция на 70 деца в риск от Община Тунджа
и повишаване на способностите и уменията на 50 майки да изпълняват ролята
си на родители. Повишаване на увереността на родителите от целевата група,
че могат сами да отгледат своите малки деца и да им осигурят по – добро
бъдеще.

0887684231;
046/665822;

Брой разкрити иновативни социални услуги в семейна
среда;
Брой лица включени в проекта за ползване на
социални услуги;
Брой предоставени комплексни и индивидуални
терапевтични, образователни и обучителни програми
за социална интеграция на децата;
Брой на родителите включени в образователната
програма;
Брой родители получили консултации за
професионално ориентиране и съдействие за
започване на работа;
Брой на семейства в риск получили комплексна
подкрепа чрез предоставените социални услуги по
проекта;
Брой на получените дарения при благотворителните
кампании в подкрепа на семейства в риск;
Брой на организираните празненства за семействата в
риск и брой на участниците в тях;
Брой проведени обучения на персонала, работещ със
семейства в риск;
Брой на организации участвали в проекта;
Брой на разпространени информационни и медийни
материали;

Преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на Лилия
хората с увреждания, чрез осигуряване на социални и здравни услуги в
ИлиеваДимитрова
Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания на
територията на Община Суворово. Създаване на материална база за
предоставяне на социални услуги съобразно изискванията на стандартите за
различни видове услуги.
Насърчаване на партньорство между местна власт и граждански организации
за предоставяне на социални услуги.
Насочване и обучение на местни специалисти за предоставяне на качествени
социални услуги.
Прилагане на добри практики, при предоставяне на социални услуги за хората
с увреждане в малката община.

05153/2550;

Брой сключени договори с преките потребители на
услугата ЦСРИ;
Брой лица, включени в програма за обучение за
извършване на услугата;
Брой проведени часове за обучение;
Брой проведени информационни кампании за
популяризиране на услугата ЦСРИ;

Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и осигуряване на
Георги
равен достъп до ресурсите на обществото, чрез създаване на Дневен център Георгиев
за възрастни хора с увреждания предлагащ постоянни грижи, нов тип услуги,
общуване и възможности за изява на членовете; Предоставяне на пълен пакет
социални, психично-здравни и консултантски услуги - Развитие на личността публични изяви. Стимулиране на дарителство в общността; Участие на местна
власт и структури на гражданското общество в решаване на проблема за
деинституционализация на услугите предоставяни в общността на хората с
увреждания;

094/606139;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността

BG051PO001-5.2.06-0179

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

3

Сдружение с
нестопанска цел
"Равен шанс за
деца в риск"

BG051PO001-5.2.06-0205
1

ОБЩИНА
ДЖЕБЕЛ

2

Българска
туристическа
компания ООД

BG051PO001-5.2.06-0152

BG051PO001-5.2.06-0084

BG051PO001-5.2.06-0220

1 Фондация"Асоци
ация Анимус"

147252,92

14 Област:
Кърджали
Община:Момчи
лград
Град / село:
Момчилград

"Център за
обществена
подкрепа –
Момчилград"

Създаване на подкрепа за деца в риск и техните семейства, чрез изграждане Джейлан
чувство за собствена стойност у децата, като се насърчи процеса на
Сюлейман
пълноценното им развитие и социална интеграция, чрез развиване на
алтернативни социални услуги в общността - Център за обществена подкрепа
в община Момчилград; Предоставяне на комплекс от услуги подпомагащи
личностната и социална интеграция на деца в риск и техните семейства от
община Момчилград в Центъра за обществена подкрепа; създаване на
условия за повишаване на родителската отговорност и капацитет при
отглеждането и възпитаването на децата и запазване на добрите
взаимоотношения между родителите и техните деца през различните етапи на
детското развитие и при вземането на трудни житейски решения; превенция на
риска от изоставяне, превенция на девиантното поведение и травматични
последствия за деца в риск и повишаване на техните способности да
управляват свободното си време; повишаване на капацитета на местната
власт за управление на услуги в общността и се развие мултиинституционално сътрудничество.

0885398929;

1. Общ брой потребители на услугата ЦОП /брой
сключени договори с потребители за целия период на
проекта/
2. Брой назначен персонал в ЦОП
3. Брой лица, участвали в обученията
4. Брой проведени информационни кампании за
популяризиране на услугата ЦОП
5. Брой участници в информационните кампании
6. Брой разработени индивидуални планове за деца в
риск
7. Брой консултирани семейства на деца в риск

232584,21

232584,21

14 Област:Видин,
Община:Ново
село, село:Ново
село

"Разкриване и
предоставяне на
социална услуга
резидентен тип –
Център за
настаняване от
семеен тип, за
децата от ДДЛРГ
„Христо Ботев” с.
Ново село"

Разкриване и предоставяне на социална услуга резидентен тип – Център за
настаняване от семеен тип, за децата от ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село,
общ. Ново село, обл. Видин, за повишаване качеството на грижите към
децата, насърчаване тяхната социализация и създаване на среда, близка до
семейната.
Разкриване на Център за настаняване от семеен тип извън територията на
институцията ДДЛРГ. Насърчаване на социалното включване на деца в риск.

Соня
Георгиева

0878783108;

Брой предоставени алтернативни социални услуги, в
среда близка до семейната за деца настанени в
специализирана институция;
Брой проведени обучения на работещи с целевата
група специалисти (напр.учители от местното
училище, персонал от ДДЛРГ);
Брой подкрепени специализирани институции за деца
за подобряване качеството на грижа в тях;
Брой доброволци включени в обучения и дейности с
децата;
Брой назначени специалисти в ЦНСТ;
Брой деца получили социална услуга ЦНСТ;

180445,05

180445,05

14 Област:
София град
Община:
Столична
Град / село: гр.
София

„ Помощ за децата в
риск и техните
семейства да се
справят с насилието
, агресията и
болката”

Създаване на Център за обществена подкрепа. Осигуряване на качествени и
достъпни психо-социални услуги да деца в риск и техните семейства,
развиване и предоставяне на успешни практики за работа с деца с
поведенчески проблеми, деструктивно и делинквентно поведение и
осигуряване на комплексен подход за работа с широк кръг случаи на насилие
над деца.

Мария
Чомарова

02/9835205,
02/9835305,
02/9835405;

Брой проведени консултации за деца с поведенчески
проблеми;
Брой проведени консултации на родители на деца с
поведенчески проблеми;
Брой проведени консултации за деца свидетели и
жертви на насилие;
Брой проведени мултидисциплинарни срещи по
случай;
Брой проведени работни срещи по проекта;

Създаване на възможности за достоен и пълноценен начин на живот и
Мюмюн
подпомагане на личностната и социална интеграция на деца и семейства в
Кабул
община Джебел чрез създаване и развитие на Център за обществена
подкрепа (ЦОП). Развитие на съвременен и интегриран в системата на
предоставяне на социални услуги в България модел за работа с деца в риск.
Повишаване капацитета на местната власт за управление на социални услуги
в общността с цел реформиране на системата за закрила на децата и
намаляване броя на децата в риск чрез развиване на алтернативни услуги в
общността.

0894749825;

Проведени СРМ
Доставено оборудване
Нает персонал
Предоставяне на услуги
Провеждане на обучения
Провеждане на супервизия
Провеждане на обществени срещи
Разработка на наръчник 200 1

0888516269;
02/9503400;

Разкрита нова социална услуга в общността;
Подкрепена съществуваща социална услуга в
общността;
Подготвени и разпространени информационни и
разяснителни материали;
Прессъобщения и публикации в медиите;
Специалисти включени в обучителните модули;

Резюме/Основни дейности

гр.
обл. Кърджали Фондация "Екип"
Момчилград гр. Момчилград
ул. "26
декември" №
12

община Ново
с. Ново село обл. Видин
общ. Ново село село
с.Ново село
ул. "Христо
Ботев" № 2

гр. София

гр. София
ул. "Екзарх
Йосиф" 85

гр. Джебел

обл. Кърджали няма партньор
гр. Джебел
ул. Еделвайс №
62

141545,19

141545,19

12 Област:
Кърджали
Община:
Джебел
Град /
село:Джебел

"Създаване на
Център за
обществена
подкрепа за деца и
семейства в риск в
Община Джебел"

гр. София

Гражданско
гр. София
ул. Чаталджа № сдружение
"Алцхаймер
25
България"

228964,91

228964,91

14 Област:
София
Община:
Столична
Град София и
гр.Банкя

"Дневни центрове Предоставяне на социални услуги - Дневен център и Дневен център със
за възрастни хора с седмична грижа за възрастни хора с деменция в отговор на специфичните
проблеми на хората с деменция, техните близки и роднини. Подобряване
деменция"
качеството на живот на потребителите, предотвратяване на социалното
маргинализиране и изключване и преодоляване на неговите последици.
Подпомагане и разширяване на възможностите за самостоятелен начин на
живот. Разширяване на спектъра от социални услуги за възрастни хора и
техните семейства живущи на територията на столицата. Създаване за
иновативни програми, обучения и занимания за стимулация на умствените
възможности на възрастни хора с деменция.

няма партньори

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

147252,92

Име на проекта

000235984

1

БФП

105589361

Община
Момчилград

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Обща
стойност на
проектите

121452127

1

адрес на
управление на
кандидат

000235831

Име на
кандидата

121187458

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0133

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

Д-р
Валентин
Спасов

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

4

Сдружение
"Народно
читалище
"Освобождение"

2

Община Мадан

2

"Кетаринг БГ"
ЕООД

1

Център за
рехабилитация и
социални
контакти на деца
и рлица със
зрителни
увреждания

BG051PO001-5.2.06-0104
BG051PO001-5.2.060058
BG051PO001-5.2.06-0037

гр. София

с. Сокол

гр. Мадан

гр. Тутракан обл. Силистра Община
общ. Тутракан Тутракан
гр. Тутракан
ул.
"Трансмариска
" № 18

гр. Велико
Търново

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

БФП

Обща
стойност на
проектите

133711,41

133711,41

12 Област: София "Интеграция на деца
град и общини с комуникативни
нарушения"
от Софийска
област

94311,03

94311,03

14 Област:
София
Община:
Красно село
Град/село:
София

"Център за социална
подкрепа на
възрастни ”Втори
шанс за трудова
реализация ”

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

Общ брой деца потреби-тели на услугата /брой
сключени договори с представители на децата;
Брой назначени служители и привлечени експерти по
проекта, в т.ч. безработни;
Брой обучени лица за провеждане на иновативни
интегративни технологии;
Брой проведени публични изяви за популяризиране
дейностите по проекта;
Брой издадени специализирани материали на книжен
и електронен носител;

Създаване на център в подкрепа на хората от средното поколение 45+ от
Мариана
уязвими групи на територията на град София, община Красно село.
ШотороваМанукян
Професионално ориентиране и насочване на лица с проблеми в
социализацията и ресоциализацията;
Подпомагане и подкрепа на лица при вземането на решение за придобиване
нова професия, за запазване на възможността за трудова активност и работа;
Прилагане на иновативен подход при предостявянето на социални услуги за
превенция и преодоляване на социалното изключване;
Развитие на социалната услуга в общността, ориентирана към
индивидуалните потребности на ползвателите.

02/9523865;
0888344422;

Разкрита нова форма на социална услуга в общността
Консултирани в областта на професионалното
ориентиране
Проведена информационна кампания за привличане
на гражданското общество и повишаване
обществената информираност
Обучени специалистите от екипа на Центъра

"СЪЗДАВАНЕ НА
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР
ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ В
СЕЛО СОКОЛ"

Проектът е насочен към укрепване и развитие на системата от социални
Дончо
услуги в общността на територията на Община Главиница, чрез изграждане
Дончев
на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в село Сокол за
предоставяне на комплекс от социални услуги, създаващ условия за тяхното
социално включване и интеграция.

0887675228;
0893649663;

Брой обслужвани лица с увреждания
Брой лица с увреждания, получили психологическа
социална и здравна помощ
Брой реинтегрирани лица с увреждания
Брой лица, наети на работа в ДЦВХУ
Брой обучени лица за предоставяне на социална
услуга за лица с увреждания

14 Област:
Смолян
Община:
Мадан Град:
Мадан

"Дневен център за
възрастни хора –
Мадан"

Предоставяне на качествена и устойчива социална услуга - Дневен център за Шинка
възрастни хора, която да гарантира равен достъп, да подобри качеството на
Янкова
живот, като се насърчат равните възможности, ориентирани към
индивидуалните потребности. Създаване на условия за цялостно обслужване
на потребителите в „Дневен център за възрастни хора – Мадан”, свързани със
задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности,
както и на потребностите от организация на свободното време и личните
контакти.

0897089244;

215894,94

14 Област:
СИЛИСТРА
Община:
ТУТРАКАН
Град:
ТУТРАКАН

"СЪЗДАВАНЕ НА
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР
ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ В
ГРАД ТУТРАКАН"

Изграждане на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в
град Тутракан за предоставяне на комплекс от социални услуги, създаващ
условия за тяхното социално включване и интеграция.

Никола
Бонев

0895665399;

Брой преки потребители на услугата;
Брой хранения, за преките потребители на услугата;
Брой одобрени кандидати за извършване на услугата персонал за работа в дневния център;
Брой лица, участвали в обмен на опит и добри
практики по предоставяне на социални услуги за
възрастни хора;
Вид на предоставените терапии;
Брой проведени процедури;
Брой обособени и оборудвани помещения;
Участници в семинар и кръгла маса;
Проведени комуникационни и информационни
събития;
Брой обслужвани лица с увреждания
Брой лица с увреждания, получили психологическа
социална и здравна помощ
Брой реинтегрирани лица с увреждания
Брой лица, наети на работа в ДЦВХФУ
Брой обучени лица за предоставяне на СУ за лица с
увреждания

107499,51

12 Област: Варна
Община:
Град : Варна

"Център за
рехабилитация и
социална
интеграция на деца
с увреждания „
Подадена ръка”

Предоставяне на комплекс от социални услуги, за повишаване качеството на
живот на деца с увреждания, чрез създаване и предоставяне на услугата
"Център за социална рехабилитация и интеграция"; Изготвяне и прилагане на
индивидуални планове за превенция на социалното изключване и
преодоляване на негативните последици; Предоставяне и доразвиване на
социални услуги в общността, насочени към индивидуалните нужди на
потребителите от целевата група; Прилагане на съществуващи и изпитани
добри практики, насочени към социалната интеграция на деца с увреждания.
Проектът предвижда реализацията на следните дейности -училище за
родители, социална, рехабилитационна и терапевтична дейност;

Анелия
Тимофеева

0899187331;

ЦПО "Знание
гр. София
ЕООД"
ул.
"Владайска" №
36, ет. 1

обл. Силистра
общ.
Главиница
с. Сокол
ул. "Димитър
Благоев" 30Г

община
Главиница

229610,01

229610,01

14 Област:
СИЛИСТРА
Община:
ГЛАВИНИЦА
Село: СОКОЛ

обл. Смолян
общ. Мадан
гр. Мадан
ул.
"Обединение"
№ 14

Дружество за
заетост и
структурно
развитие
"Мадан ООД
град Мадан

151342,25

151342,25

215894,94

107499,51

Фондация
"Съпричастие"

Резюме/Основни дейности

0898515258;
02/8110588;

гр. София
ж.к. "Овча
купел" 1, бл.
513, вх. Б, ап.
19

гр. Велико
Търново
ул. "Васил
Левски" № 15

Име на проекта

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат
130998965

2

831062253

Дружество
"Знание" - София

000559235

3

Нов български
университет

гр. София

000614984

Фондация
"Социална
комуникация"

адрес на
управление на
кандидат

118551179

3

BG051PO001-5.2.06-0165

BG051PO001-5.2.060116

Име на
кандидата

104686779

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0170

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Разкриване на Център с насоченост към деца с комуникативни нарушения
чрез въвеждане на нови техники и технологии за интеграция. Подобряване
качеството на живот, намаляване на рисковете за социално изключване и
активизиране участието в образователния процес чрез прилагане на нови
програмни терапевтични комплекси, подобряващи уменията и практиките за
комуникация на децата.

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

Доц. д-р
Виолета
Цветкова

1. Брой лица наети за работа в центъра
2. Брой лица поканени да ползват услугата
3. Брой лица ползватели на услугата

5

BG051PO001-5.2.06-0158
BG051PO001-5.2.06-0247
BG051PO001-5.2.06-0038

3 Сдружение "Дете
и пространство"

BG051PO001-5.2.06-0041

3

"Амбулаториягрупова практика
за
специализирана
медицинска
помощ - Център
за психично
здраве - Варна"
ЕООД

ИМКА Габрово
гр. Ямбол
ул. "Г. С.
Раковски" № 7

218586,01

218586,01

14 Област: Ямбол "В моя нов ДОМ"
Община:
Ямбол
Град / село:
Ямбол

община
гр. София
Радомир
бул. "Цар
Борис III" № 21,
ет.2, офис2

174127,65

174127,65

14 Област:
Перник
Община:
Радомир
Град /
село:Радомир,
кв.Върба

124067,19

124067,19

14 Област: Шумен „Дневен център за
стари хора в гр.
Община:
Смядово”
Смядово
Град: Смядово

Резюме/Основни дейности

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот на деца,
нуждаещи се от постоянна грижа, чрез развитие на резидентна форма на
услуга – Център за настаняване от семеен тип в гр. Ямбол. Интеграция на
трайно институционализирани деца в средата на техните връстници –
посещение на масови детски градини, училища, спортни мероприятия.
Прилагане на нов, устойчив комплексен подход за повишаване качеството на
живот на децата, лишени от родителски грижи. Реформиране и
деинституционализация на грижите за деца, лишени от родителски
грижи.Насърчаване на равните възможности и разширяване на
многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в
общността и специализираните институции.

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

ОБЩИНА
СМЯДОВО

Седалище

2

ЕИК (Булстат) кандидат

Сдружение
"Общество и
православие"

Име на проекта

гр. Ямбол

гр. София

Сдружение
гр. Смядово обл. Шумен
"Шанс за
гр. Смядово
пл. "Княз Борис всички"
I" № 2

гр. София

гр. София
бул. "Г.
Делчев" бл. 32,
вх. А, ет. 1, ап.
1

ПО 1: Община
Русе;
ПО 2: Фондация
"Фамилна зона;
ПО 3: Областен
диспансер за
психични
заболявания
със стационар
Русе - ЕООД

140292,04

140292,04

14 Област:
Русенска,
Варненска
Община: Русе,
Варна
Град: Русе,
Варна

„Детски кът за
развитие” – Център
за психологическа
подкрепа за деца и
семейства"

Създаване на интегрирана здравно – социална услуга за деца и юноши с
проблеми в психичното развитие и техните семейства; Подобряване
качеството на живот на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и
намаляване на рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация;
Развитие и утвърждаване на модел за интегрирана здравно-социална услуга
за деца и юноши с проблеми в психичното развитие, застрашени от социално
изключване и за техните семейства, която е базирана в общността и се
осъществява от интердисциплинарен екип.

гр. Варна

гр. Варна
бул. "Цар
Освободител"
№ 100

няма партньор

159054,89

159054,89

12 Област: Варна
Община:
Варна Град:
Варна

"Комплексен модел
за рехабилитация и
реинтеграция на
лица, зависими от
наркотични
вещества"

Проектът е насочен към преодоляване на социалното изключване на лица със Станка
Здравкова
зависимости чрез изграждане и прилагане на комплексен модел за
рехабилитация и реинтеграция. Основни дейности предвидени по проекта
включат - комлексна оценка на биопсихосоциалния статус на клиентите;
изследване на специфичните потребности, очаквания и нагласи на клиентите
и изготвяне на тематични планове по дейности; мотивационно интервю –
подготовка на клиентите за промяна; професионална квалификация на
зависими –обучителни модули и професионална практика; групова работа в
арт и театър-студио; когнитивно-поведенческо консултиране в група;
провеждане на група за психодрама; фамилно консултиране на близките на
клиентите;провеждане на конна терапия; Тренинг на родителски умения;
Детска консултация ; Здравно обучение – превенция на болести,предавани по
полов и кръвен път; Социално консултиране;Правно конслултиране;Спортни
занимания.

„За да можем
повече”

телефон за
контакт

Нина Русева- 046/681210;
Цветкова
0895599561;

000970496

2

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

121520610

Община Ямбол

БФП

Обща
стойност на
проектите

000931657

1

адрес на
управление на
кандидат

131333228

Име на
кандидата

813154839

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0048

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Индикатори-изпълнение

Проведен конкурс за подбор на персонал
Работна програма за въвеждащ трейнинг, обучителни
материали, списъци на участници
Работни програми за последващ трейнинг, обучителни
материали, списъци на участниците Доклад на
обучителя
Брой проведени супервизии
Брой членове на персонала на ЦНСТ

Създаване, устойчиво развитие на Дневен център за 20 възрастни хора с
Елисавета
физически увреждания, в гр. Радомир, кв.Върба. Създаване на условия за
Миленова
преодоляване на социалната изолация и интеграция в обществото им чрез
предоставяне на рехабилитационни, социални и образоватени услуги. Активно
включване в живота на обществото и стимулиране на самочувствието им.
Подобряване на здравословното състояние на бенефициентите чрез здравна
профилактика и логистична подкрепа за ползване на специализирани здравни
услуги. Помощ на семействата, в които има хора с увреждания. Участието в
Дневния център на човек с увреждания освобождава време за здравите
членове на семейството и увеличава възможността им да намерят работа.

0887518177;

Предоставяне на дневна грижа на хора с физически
увреждания;
Мероприятия за социално включване;
Обучение на екипа предоставящ услугата;
Обучение на бенефициентите;
Компютърно обучение;
Заседания на Обществения съвет;
Терапии;
Доброволци;
Здравни консултации;
Оперативки на двата екипа;
Програми за социално включване;

Преодоляване на социалната изолация на възрастни самотни хора, чрез
Иванка
изграждане на Дневен център за стари хора - комплекс от социални услуги
Николова
свързани с извършване на рехабилитация, социално – правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми на потребителите;Изграждане на
подкрепяща социална мрежа и групи от доброволци, в помощ на
специалистите, работещи с целевата група. Създаване на подкрепяща
социална мрежа, чрез включване в реализацията на проекта на асоциираните
партньори.

0898715549;

0885452626;

Брой сключени договори с преките потребители на
услугите;
Брой сключени договори с лица наети по проекта за
изпълнение на дейностите
/трудови и граждански/
Брой лица с увреждания, ползващи услугите;
Брой разработени индивидуални планове за
потребителите;
Брой лица, включени в програма за обучение за
извършване на услугите;
Брой проведени информационни кампании за
популяризиране на услугите по проекта
- брой участници в информационните кампании.
Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Брой подкрепени съществуващи форми в общността
Брой подписани договори за ползване на услуги
Брой проведени обучения
Брой проведени супервизии - индивидуални и
групови
Брой проведени семинари, отпечатани наръчници и
рекламни дипляни

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

Д-р Биляна
Мечкунова

052/600986;

Разкриване на нова услуга
Подкрепяне на съществуваща услуга
Брой клиенти, включени като ползватели на услугите
Брой проведени арт групи
Брой проведени театър групи
Брой проведени групи когнитивно поведенческо
консултиране

6

гр. Бургас

няма партньор
гр. Бургас
ул.
"Александровс
ка" № 26

гр. Добрич

обл. Добрич
гр. Добрич
бул.
"България" №
3

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

BG051PO001-5.2.06-0135

НПО "Хоби С
клуб"

Ръководител проект

Продължителност -месеци

„Международен
колеж” ООД

Име на партньора/ите

3

Седалище

Община Бургас

ЕИК (Булстат) кандидат

1

адрес на
управление на
кандидат

000056814

Име на
кандидата

124596702

К
о
м
п
о
н
е
н
т

БФП

Обща
стойност на
проектите

212542,66

212542,66

14 Област: Бургас,
Община: Бургас
Град / село: гр.
Бургас

"Подобряване на
социалните услуги
за деца в риск на
територията на
Община Бургас чрез
разкриване и
предоставяне на
социална услуга от
резидентен тип
„Център за
настаняване от
семеен тип”

Подпомагане процеса на деинституционализация и реинтеграция на деца
Мая
0886062078;
Казанджиева
лишени от родителски грижи в Община Бургас. Разширяване обхвата и
многообразието на социалните услуги в общността, предоставяни на
територията на Община Бургас чрез разкриване на социална услуга от
резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип”. Създаване на
условия и местен механизъм за деинституционализация и ефективна
ресоциализация на деца и младежи от ДДЛРГ «Ал. Г. Коджакафалията» - гр.
Бургас. Утвърждаване на комплексен подход за работа с деца лишени от
родителски грижи насочен към подобряване качеството им на живот,
предоставяне на ефективна подкрепа и защита и преодоляване на социалното
изключване. Дейности, предвидени по проекта - наемане и обучение на
персонал за обслужване на Центъра за настаняване от семеен тип; подбор и
подготовка на децата от Дом за деца лишени от родителска грижа „Ал.
Коджакафалията” за настаняване в Центъра за настаняване от семеен тип;
разработване на правила и процедури за вътрешен ред; функциониране на
Център за настаняване от семеен тип.

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Брой адаптирани помещения за целите на
предоставяната услуга в общността

195601,67

195601,67

14 Област: Добрич
Община:
Добрич – град и
Добричка
Град: Добрич

"Иновативни услуги
за социална и
икономическа
интеграция на хора
с увреждания в
общините Добрич и
Добричка”

Подпомагане на икономическата интеграция и преодоляване на социалното
Клара
изключване на хора с увреждания и членовете на техните семейства в
Димитрова
общините Добрич-град и Добричка. Подпомагане на социалната интеграция на
хора с увреждания и техните семейства в Добрич чрез предлагане на пакет
услуги за социална интеграция и пълноценна икономическа активност;
Повишаване на квалификацията и възможностите за реализация на хората с
увреждания и членовете на техните семейства на пазара на труда чрез целево
професионално обучение по предприемачество; Създаване на условия за
професионална реализация и социална интеграция на хора със зрителни
увреждания в Община Добрич; Подобряване на условията за стартиране на
бизнес чрез предоставяне на експертна и консултантска помощ и чрез
въвличане на бизнеса в реални инициативи в полза на местната общност.

Развити социални услуги в общността, ориентирани
към индивидуалните нужди на потребителите от
целевите групи
Приложени иновативни подходи при предоставянето
на социални услуги за превенция и преодоляване на
социалното изключване Брой иновативни практики за
социални услуги – поне
Оформени и оборудвани три зони за хора с
увреждания – компютърен кът, библиотечен кът, зона
за индивидуални и групови консултации.
Ремонтирано, оборудвано и адаптирано помещение за
звукозаписно студио.
Разработен пакет от дейности за хора с увреждания в
подкрепа на социалното включване. Брой предлагани
услуги за хора с увреждания
Разработен учебен план за курс по предприемачество,
адаптиран за хора с различни увреждания.
Брой проведени курса
Получена подкрепа за професионална оринетация и
икономическа интеграция на хората с увреждания

BG051PO001-5.2.06-0130

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

телефон за
контакт

058/655629;

Индикатори-изпълнение

7

1

Община
Пазарджик

2

Сдружение
"Център за
социални и
здравни грижи"

3

Българска
асоциация за
лица с
интелектуални
затруднения

211083,71

211083,71

14 Област:
Пловдив
Община:
Пловдив
Град / село:
Пловдив

Име на проекта

"Изграждане на
Семеен
консултативен
център в кв.
Столипиново,
Пловдив"

ПО 1: община
гр. Пловдив гр. Пловдив
ул. "Малина" № Пловдив;
ПО 2: Фондация
12
"За нашите
деца";

гр.
Пазарджик

гр. Пазарджик
бул.
"България" №
2

Сдружение
"Български
Червен кръст"
чрез Областен
съвет на БЧК Пазарджик

194850,64

194850,64

"Дневен център за
14 Област:
деца"
Пазарджик
Община:
Пазарджик
град
Пазарджик/База
1/ и село Алеко
Константиново/
База 2/, община
Пазарджик

гр. Велико
Търново

гр. Велико
Търново
ул. "Марно
поле" 21

община Велико
Търново

108519,66

108519,66

14 Област: Велико
Търново
Община: Велико
Търново
Град: Велико
Търново

гр. София

гр. София
ул. "Цар
Самуил" № 8,
ет.1

ПО 1:община
Видин;
ПО 2:
Регионално
дружество за
подкрепа на
лица с умствени
затруднения;

181704,09

181704,09

14 Област: Видин „У дома при мама и
Община: Видин при татко” – Център
за ранна
Град: Видин
интервенция"

BG051PO001-5.2.06-0111
BG051PO001-5.2.06-0172
BG051PO001-5.2.060241

"Създаване и
функциониране на
услуга „Дневен
център за
пълнолетни лица"

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

БФП

115063954

Фондация за
регионално
развитие "РОМА Пловдив"

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Обща
стойност на
проектите

000351736

3

адрес на
управление на
кандидат

104606167

Име на
кандидата

831491758

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0095

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Подпомагане на социалното включване на семейства и групи в риск от
Антон
уязвимите етнически общности в кв. Столипиново чрез подобряване на
Карагьозов
достъпа до социални услуги и подкрепа, предоставяни от иновативната услуга
Семеен консултативен център. Изграждане и утвърждаване на иновативна
социална услуга Семеен консултативен център в кв. Столипиново, Пловдив.
Подобряване на грижата за децата в Столипиново чрез работа в общността и
обхващане на семейства в риск със затруднен достъп до социални услуги.
Подобряване на знанията и уменията на родителите за здравословно
отглеждане на децата. Насърчаване на връщането и задържането в училище
на децата от Столипиново чрез предоставяне на образователни услуги и
занимания за осмисляне на свободното време. Подпомагане на
реинтеграцията в обществото на младежи и хора със зависимости и рисково
поведение от уязвимите етнически общности в Столипиново.
Популяризиране на услугите, предоставяни от Семейния консултативен
център в кв. Столипиново, на приноса на ОП “РЧР” и разпространение на
опита и добрите практики.

телефон за
контакт

0888524103;
032/622322;
032/653678;

Индикатори-изпълнение

Обем преминати обучения от екипа и персонала
Брой часове за проведена супервизия
Брой привлечени и обучени доброволци и създадена
доброволческа мрежа
Брой родители обхванати в консултации и курсове за
развитие на родителския капацитет и семейна
подкрепа в домашна среда
Брой подкрепени семейства на деца за защита на
техните права
Брой деца и техните семейства ползващи услуги за
семейна подкрепа с цел превенция на изоставянето
Брой семейства на деца с проблемно поведение
получили консултации и услуги
Брой деца, получили подкрепа за реинтеграция в
биол.семейства
Брой обхванати кандидат-приемни семейства
Брой алтернативни семейства обхванати в услуги
Брой проведени информационни срещи по приемна
грижа и здравни беседи и дискусии
Брой проведени семинари /курсове по семейно
планиране
Брой създадени Клубове по интереси
Брой родители на деца в занивалните и клубовете по
интереси, обхванати в консултиране и срещи

Осигуряване на закрила и подкрепа на деца от гр. Пазарджик и с. Алеко
Таня Гюнова 0885532809;
Константиново в социален риск чрез предоставяне на дневна грижа.
Осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа
от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на умения за
самостоятелен живот чре разкриване и предоставяне на услугата "Дневен
център". Осигуряване на подслон и задоволяване на базовите потребности на
децата; формиране на социални умения и изграждане на хигиенни навици;
повишаване интереса и мотивацията към образователния процес и
формиране на образованието като ценност; съдействие за пълноценно
включване, социална подкрепа и социална интеграция; осигуряване на
емоционална и психологическа подкрепа; превенция на най-тежките форми на
детски труд;

Обучение на персонала
Подбор на потребители
Предоставяне на услугите в ДЦД”Надежда за всеки”
Популяризиране на проекта.

Повишаване качеството на живот и възможностите за социално включване на Светла
стари хора в пенсионна възраст чрез създаване и развитие на социална
Недева
услуга „Дневен център за пълнолетни лица” в град Велико Търново.
Изграждане на напълно оборудван и функциониращ комплекс „Дневен център”
с капацитет 30 възрастни лица в пенсионна възраст за удовлетворяване на
техните ежедневни и рехабилитационни потребности, както и техните нужди от
организиране на свободното време, лични контакти и социални умения с оглед
оказване на взаимопомощ, закрила, социална интеграция и адаптиране.

Общ брой потребители на услугата;
Брой сключени договори с потребители на услугата;
Брой нови форми на социална услуга в общността;

062/650928;

Изграждане на иновативна услуга в общността - Център за ранна интервенция. Любка
0897892765;
Подкрепа на родителите при разпознаване на уврежданията на децата, и
Александров
а
усвояване на умения за полагане на грижи за тях чрез осъществяване на
подкрепа на ниво родилен дом, подпомагане на семейството при грижата за
децата в техните домове и диагностициране и подкрепа от специалисти за
семейсвата в центъра за ранна интервенция.

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

Открита иновативна социална услуга в общността.

8

2

ОБЩИНА
ТУНДЖА

гр. Пещера

гр. Ямбол

гр. Лозница обл. Разград
общ. Лозница
гр. Лозница
ул. "Васил
Левски" 6

гр. София

Сдружение
"Център за
обучение и
услуги"

обл. Пазарджик
гр. Пещера
ул. "Дойранска
епопея" 5, ет. 4

няма партньор
гр. Ямбол
пл.
"Освобождение
"№1

BG051PO001-5.2.06-0257
BG051PO001-5.2.060162
BG051PO001-5.2.06-0093

2 Община Лозница

2

Асоциация
Аркадия

Сдружение
"Център на НПО
в Разград"

Община Мизия
гр. София
ж. к. "Илинден",
бл. 1

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат
112511135

Фондация "Фонд
за превенция на
престъпността Инициативи и
гражданска
активност" - гр.
Пазарджик

000970457

3

адрес на
управление на
кандидат

000505853

Име на
кандидата

130873577

К
о
м
п
о
н
е
н
т

БФП

Обща
стойност на
проектите

193276,11

193276,11

12 Област:
Пазарджик
Община:
Пазарджик
Град:
Пазарджик
Проектът ще
включи и
затворите в
София (заедно
със
затворническит
е общежития
Казичене и
Кремиковци),
Бобов дол,
Пловдив,
откъдето се
освобождават
лицата от
Област
Пазарджик.

"Пилотиране на
иновативна
социална услуга
Център за социална
рехабилитация и
интеграция на лица,
освободени от
местата за
лишаване от
свобода"

Пилотиране, развитие и укрепване на територията на област Пазарджик
Димитър
иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция Русинов
на лица, освободени от местата за лишаване от свобода. Подпомагане на
реинтеграцията посредством предоставяне на комплекс от услуги на 200 лица
от област Пазарджик, освободени от местата за лишаване от свобода, и
техните семейства.

034/442389;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността;
Брой разкрити иновативни форми на социални услуги
в общността;
Обучени психолози, социални работници и др. за
работа в центъра;

127686,57

127686,57

14 Област: Ямбол
Община:
Тунджа Град /
село: Калчево

"Дневен център за
пълнолетни лица
„18+” - алтернатива
за преодоляване на
социалната
изолация в малките
населени места"

Изграждане на „Дневен център за пълолетни лица” в с. Калчево, за
Силва
намаляване на риска от социална изолация и интегрирането на 30 пълнолетни Иванова
лица и създаване възможност за активното им включване в общността.
Създаване, развиване и предоставяне на пакет социални, медицински,
образователни и трудотерапевтични услуги за подобряване качеството на
живот на хората в неравнопоставено положение и осигуряване на правото им
активно да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието
си. Разширяване териториалния обхват на предоставяните социални услуги в
общността, осигуряване подкрепяща среда за хората в неравновястойно
положение и гарантиране на равен достъп до тях.

0885974004;

Брой сключени договори с преките потребители на
услугата
Брой сключени договори с одобрените кандидати за
извършване на услугата /трудови и граждански
договори/.
Брой лица с физически увреждания, ползващи
услугата.
Брой проведени часове за подпомагане при
подготовка на учебни занятия на деца с увреждания.

127816,43

127816,43

12 Област:
Разград,
Община:
Лозница, Град
Лозница и 16
населени
местна на
общината

"Център за социална
рехабилитация и
интеграция – град
Лозница"

Предлагане на качествени социални услуги за хора с увреждания в община
Лозница с цел интеграцията им в обществото. Развитие на нова социална
услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” в град
Лозница, ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите от
целевите групи. Реинтеграция на трайно институционализираните лица с
увреждания от Дома за възрастни хора с физически увреждания в село
Ловско. Повишаване на качеството на съществуващите социални услуги в
община Лозница.

Георги
Димитров

084/661694;

Разработване на новата социална услуга ЦСРИ
Подбор на екип за работа в Центъра
Създаване на междуинституционален екип
Обучение на специалисти за прилагане на модела

116831,58

116831,58

14 Област: Враца,
Община: Мизия,
Град / село: гр.
Мизия

"Център за социална
интеграция и
рехабилиация в град
Мизия"

Развитие на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и
интеграция” в град Мизия, ориентирана към индивидуалните нужди на
потребителите от целевата група. Оптимизиране на системата за
предоставяне на социални услуги и повишаване качеството на живот на
хората с увреждания и възрастните хора и преодоляване на социалното им
изключване;

Георги
Лазаров

0889877010;
9833472;

Брой разкрити нови социални услуги в общността;
Брой функциониращи нови социални услуги в
общността;
Брой лица с повишено качество на живот;

BG051PO001-5.2.06-0253

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

9

BG051PO001-5.2.06-0029
BG051PO001-5.2.060191

3 Фондация "Равен
шанс 2001"

1

Община Лом,
Област Монтана,
Северозападен
район за
планиране

2

Фондация
"Социални
норми"

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

131593,67

131593,67

14 Област:
Пловдив
Община:
Пловдив
Град: Пловдив

"Разкриване на
Дневен център за
хора с увреждания
към НЦРС Пловдив"

Предвидените в проекта дейности ще дадат възможност на лица от уязвими
Стефан
социални групи да се възползват от комплексните социални услуги на Дневния Данчев
център за хора с увреждания, предоставящ комплекс от социални услуги за
цялостно обслужване на потребителите през деня. Чрез проекта ще се осигури
възможност да бъдат задоволени ежедневните, здравните, образователните
и рехабилитационни нужди на 30 лица с увреждания; ще се създаде
организация на тяхното свободно време чрез включване в групи по интереси трудова арт-терапия; физическа култура, ползване на интернет.

0886100082;

Разкрити форми на социални услуги в общността
Нови социални услуги в региона
Нова форма за преодоляване на социалните
дистанции към зрително затруднените

„Онлайн
психологически
консултации и
терапия за уязвими
социални групи”

Предоставяне на иновативна услуга за преодоляване на социалното
Мартин
изключване - онлайн психологически консултации и терапия за уязвими групи в Петков
обществото – хора с увреждания – незрящи и инвалиди, и ХИВ позитивни;
Емоционално отреагиране, терапия и ресоциализация на представители на
уязвимите групи.

0888354469;

Брой изготвени и разпространени акаунти за сайта за
психологически консултации и терапия
Брой изготвени и отпечатани брошури, банери и
стикери за популяризиране на иновативната социална
услуга брошури
Брой проведени конференции
Брой изготвени и разпространени Анализ и Доклад за
резултатите от изпълнението на проекта
Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността

Общата цел на Проекта е прилагане в практиката на нов, устойчив и
Даниела
комплексен подход, базиран на електронно включване, за повишаване
Стойкова
качеството на живот на уязвимата грипа – лица с психични разстройства,
превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

052/510583;
089/8628282;

Бенефициенти, включени в проекта;
Проведени тръжни процедури;
Специалисти преминали IT обучение;
Бенефициенти преминали IT обучение;
Изработени специални помагала;
Брой нови форми на социална услуга в общността;

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

115854783

ЕТ Тома Б.
Томов

БФП

няма партньор
гр. Пловдив гр. Пловдив
ул. "Ландос" 24

131113666

3

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Обща
стойност на
проектите

гр. София

нп
гр. София
р-н Красно село
ул. "Константин
Иречек" № 20

85986,11

85986,11

14

175631265

Национален
център за
рехабилитация
на слепи

адрес на
управление на
кандидат

гр. Варна

няма партньор
гр. Варна
ул. "Добри
Войников" № 6,
вх.2, ет.4, ап.16

133583,38

133583,38

"Психосоциална
12 Област:
рехабилитация в
Варненска;
Община: Варна; семейна среда"
Град: Варна

000320840

2

BG051PO001-5.2.06-0197
BG051PO001-5.2.06-0002

Име на
кандидата

гр. Лом

няма партньор
гр. Лом
ул. "Дунавска"
№ 12

226236,36

226236,36

14 Област:
Монтана
Община: Лом
Град / село: Лом

"Център за
настаняване от
семеен тип – За пощастливо детство”

Намаляване броя на деца в специализираната институция – Дом за деца
Милко
"Милосърдие" - гр. Лом и реформиране на социалното заведение, чрез
Христов
предоставяне на нов тип алтернативни услуги в общността чрез извеждане на
10 деца на възраст от 3 до 7 години в подобрени условия близки до домашна
среда и подобряване качеството на грижа за деца, настанени в институция и
насърчаване на социалното им включване.

0971/69139;
0884069127;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността;
Брой подкрепи съществуващи форми на социални
услуги в общността;

131090776

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0011

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

гр. Правец

гр. Правец
ул.
"Опълченска"
№ 11

няма партньор

141080,99

141080,99

12 област:
Софийска
община:
Драгоман,
град/село
с. Калотина,

„Разкриване и
предоставяне на
социалната услуга
„Защитено жилище”
в Калотина”

Създаване и функциониране на социалната услуга Защитено жилище за
Цонка
възрастни хора с физически увреждания чрез прилагане на устойчиви и
Василева
комплексни подходи за повишаване качеството на живот и социално
включване; Разширяване и надграждане на предлаганите алтернативни
социални услуги за възрастни хора с физически увреждания в община
Драгоман; Преодоляване на трайната социална изолация и предотвратяване
настаняването на възрастни хора с физически увреждания в институции, чрез
предоставяне на социални услуги, насочени към индивидуалните потребности
на лицата; Подобряване качеството на живот на възрастните хора с физически
увреждания и осигуряване на равен достъп до ресурсите на обществото чрез
осигуряване на пълноценен, достоен и относително независим живот в среда,
близка до домашната; Повишаване мотивацията и квалификацията на наетия
персонал в Защитеното жилище за работа с възрастни хора с физически
увреждания;

0887211628;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността;
Брой обслужвани потребители /брой лица/ от
целевата група;
Общ брой потребители на услугата /брой сключени
договори с потребители за целия период на проекта
Брой лица, ползващи социални услуги в общността;
Брой обучени лица, ангажирани с предоставяне на
социалната услуга;
Брой лица, започнали работа след осигуряване на
грижа за техни близки;
Брой проведени информационни кампании за
информиране на обществеността
Брой лица, желаещи да ползват социалната услугата
и след приключване на проекта

Целевият
териториален
обхват на
проектното
предложение е
национален.

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

10

1

Община Червен
бряг

2

Община
Копривщица

1

Община
Добричка

BG051PO001-5.2.06-0198
BG051PO001-5.2.06-0076
BG051PO001-5.2.06-0031

община
гр. Хасково гр. Хасково
Стамболово
ул. "Алеко
Константинов"
№ 11

гр. Червен
бряг

Фондация
гр.
обл. София
"Приобщаване"
Копривщица общ.
Копривщица
гр. Копривщица
ул. "Любен
Каравелов" №
16

гр. Добрич

няма партньор
обл. Плевен
гр. Червен бряг
ул. "Антим I" №
1

обл. Добрич
гр. Добрич
ул.
"Независимост
" №20

Сдружение
Форум
"Гражданско
общество"

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат
126059409

Сдружение
"Шанс и закрила"

000414154

1

адрес на
управление на
кандидат

000776331

Име на
кандидата

000852188

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0094

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

БФП

Обща
стойност на
проектите

108129,19

108129,19

14 Област:
Хасково,
Община:
Стамболово
Град / село:
Стамболово и
останалите 25
села от
общината

"Център за
обществена
подкрепа на деца и
семейства"

Подобряване благосъстоянието на децата в община Стамболово чрез
Малина
прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството Славова
на живот на деца и семейства в риск за превенция на социалното изключване
и преодоляване на неговите последици. Създаване на Център за обществена
подкрепа (ЦОП) предназначен да предоставя система от услуги ориентирани
към индивидуалните нужди на потребителите от целевите групи. Укрепване и
развитие на институционалния, материалния и професионалния капацитет на
ЦОП насочени към идентифициране и удовлетворяване на индивидуалните
нужди на потребителите от целевата група. Развиване на обществената
чувствителност към проблемите на децата и семействата в риск.

0878238100;

Оборудван ЦОП
Привлечени специалисти в ЦОП
Открит ЦОП
Обучения, консултации, супервизии на персонала
Консултирани деца и семейства брой
Деца – участници в клубовете
Деца получили подкрепящо обучение
Деца – участници в програми за превенция
Обучении класни ръководители
Издадени методически помагала
Дейности за публичност и информиране

118228,20

118228,20

14 Област:
Плевен
Община:
Червен бряг
град : Червен
бряг

"Център за
обществена
подкрепа – гр.
Червен бряг”

Създаване на Център за обществена подкрепа. Подобряване на качеството на Димка
живот и социалните умения на деца в риск и техните семейства на
Банчева
територията на община Червен бряг чрез прилагане на нови устойчиви и
комплексни подходи на работа с уязвимите групи и превенция на социалното
изключване и преодоляване на неговите последици .

0659/92568;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността;
Брой сключени договори с преките потребители на
услугата “Център за обществена подкрепа”;
Брой деца, ползващи услугата;
Брой разработени индивидуални развиващи програми
в подкрепа на детето;
Брой проведени консултации със семействата на
децата, потребители на услугата -психологично
консултиране на семействата на децата;
-експертно консултиране /педагогическо, социално,
правно и др./ за ресурсите на детето.
Брой проведени информационни кампании за
популяризиране на услугата;

168621,27

168621,27

12 Област:
Софийска
Община:
Копривщица
Град / село:
град
Копривщица

„Разкриване и
предоставяне на
социалната услуга
„Дневен център” в
Копривщица”

Създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и интеграция Цонка
в обществото на възрастни хора от град Копривщица чрез разкриване на
Василева
услугата "Дневен център за стари хора" и предоставяне на медицински,
социални и образователни услуги в общността, водещи до подобряване
качеството на живот, взаимопомощ и ефективна защита.

0887211628;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Общ брой потребители на услугата /брой сключени
договори с потребители за целия период на проекта/
Брой обучени лица, ангажирани с предоставяне на
социалната услуга
Брой проведени информационни кампании за
информиране на обществеността

127198,57

127198,57

14 Област: Добрич
Община:
Добричка
град: Добрич

"Създаване и
функциониране на
център за
обществена
подкрепа за деца в
неравностойно
положение от 7 до
18 години в община
Добричка"

Създаване на възможности за повишаване качеството на живот на деца и
Даниела
семейства от уязвимите групи в община Добричка и устойчиво предоставяне
Тодорова
на социални услуги в общността чрез разкриване на Център за обществена
подкрепа.
Чрез разкриване на центъра за обществена подкрепа, да се развият социални
услуги в общността ориентирани към индивидуалните нужди на деца от
уязвими групи в населените места в община Добричка, както следва:подкрепа
на деца от уязвими групи, включваща работа за социална реинтеграция,
преодоляване на емоционално – психологически, комуникативни и
образователни затруднения; подкрепа на деца от отпадане или в риск да
отпаднат от образователната система; организиране на свободното време;
консултиране и помощ за родители; организиране на мобилен екип за
консултиране на деца и техните семейства в населените места на община
Добричка.

0885151520;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Предоставени услуги от психолог, социален работник,
семеен консултант, педагог
Предоставени специализирани услуги от занимания с
логопед

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

11

3

Национална
федерация на
работодателите
на инвалиди

2

Община Долни
Чифлик

2

Национална
потребителна
кооперация на
слепите в Б-я

BG051PO001-5.2.06-0252
BG051PO001-5.2.06-0017
BG051PO0015.2.06-0035

Име на проекта

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

Разширяване на възможностите за повишаване качеството на живот на
Зоя
уязвими групи чрез създаване на Социално терапевтичен център - прилагане Пехльова
на комплексни иновативни социално-терапевтични подходи, ориентирани към
индивидуалните нужди на уязвими лица и групи за превенция на социалното
изключване и преодоляване на неговите последици. Разработване на
методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи за
превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.
Създаване на Център за предоставяне на социални услуги свързани с
прилагане на иновативни социално-терапевтични подходи. Усвояване на
иновативни социално-терапевтични подходи и чуждестранен опит,
ориентирани към индивидуалните нужди на уязвими лица и групи и
прилагането им в практиката на Социално терапевтичния център. Осигуряване
на институционална подкрепа за утвърждаване и развиване на социално –
терапевтичния подход за превенция на социалното изключване и
преодоляване на неговите последици.

0878194394;

Доставка на нова социална услуга в общността в
община Враца;
Разкрити иновативни форми на социални услуги в
общността;
Приложени индивидуални терапевтични дейности;
Психодиагностика и оценка на
възможностите;
Изработен План за индивидуално развитие;
Предоставени социално – терапевтични услуги в
общността- групови и индивидуални занимания в
СТЦ;
Индивидуални консултации с бенефициенти;
Повишена компетентност и подкрепа на специалисти,
запознаването им с нови форми и методи на работа;
Супервизия на персонала на СТЦ;
Разработена методика за прилагане на иновативни
социално терапевтични подходи;
Проведени публични дейности с демонстрация на
терапевтични подходи и приложни продукти;

"Посредничество и
електронни услуги нова форма за
достоен живот и
преодоляване на
социалното
изключване"

Разширяване на възможностите за посредничество и асистиране на хората с Елка
увреждания за намиране на работа, в т.ч. електронно базирано
Тодорова
посредничество, за преодоляване на социалното и електронно изключване.
Прилагане на иновативни подходи чрез "Бюро за трудово посредничество и
асистиране" и он-лайн обучения за превенция и преодоляване на социалното
изключване на хора с увреждания; Насърчаване и провеждане на политика за
широко прилагане на трудовото посредничеството и асистирането за наемане
на работа на хора с увреждания – за работодателите; за доставчиците на
услуги; за самите лица с увреждания, което е и в контекста на стратегиите на
ЕС и целите за създаване на социално включване.

02/9865300;

"Създаване на
Център за социална
рехабилитация и
интеграция в
община Долни
чифлик"

Създаване на функциониращ модел за социална реинтеграция на лицата,
Костадин
попадащи в уязвимите групи посредством предлагане на алтернативна
Петров
социална услуга– „Център за социална рехабилитация и интеграция”,
спомагащ за интегрирането им в обществения и културен живот на
общността.Подобряване качеството на живот на уязвимите групи и превенция
на социалното изключване и преодоляване на неговите последици. Прилагане
на устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството на живот.
Създаване на предпоставки за повишаване на ефективността на мерките за
деинституционализация на хора, настанени в специализирани институции.

0887841217;

Приложени иновативни подходи при предоставянето
на социални услуги, вкл. електронни услуги за
превенция и преодоляване на социалното
изключване;
Проучени добри практики и разработена методология
за развитие;
Разработена методика за разкриване и предоставяне
на социалната услуга;
Изградено „Бюро за трудово посредничество” и
електронно посредничество;
Трудови посредници преминали обучение доставчици на СО и общини;
Оборудвано „Бюро трудово посредничество и
Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Брой лица от специали-зираните институ-ции,
реинтегрирани в общността
Брой лица, започнали работа след осигуряване на
грижа за техни деца и близки
Брой лица- потребители на новоразкритата социална
услуга, започнали работа в резултат на работата на
Центъра за социална рехабилитация и интеграция

Чрез проекта се цели повишаване качеството на живот на хората с увредено Михаил
зрение чрез създаване на център за социална рехабилитация и интеграция на Кърлин
хора с увредено зрение и съпътстващи увреждания в гр. София, ориентиран
към индивидуалните нужди на потребителите.

02/9202011,
02/9202053;

гр. Враца

гр. Враца
ул. "Кирил
Буюкллийски"
№ 8, вх.А, ет.2,
ап.6,

ПО 1: Областна
администрация
Враца;
ПО 2: ЮЗУ "Неофит
Рилски"Благоевград;

224364,48

224364,48

14 Област: Враца "СОЦИАЛНО
Община: Враца ТЕРАПЕВТИЧЕН
ЦЕНТЪР"
Град: Враца;
село: Паволче,
Три кладенци

гр. София

гр. София
р-н Оборище
бул.
"Дондуков" №
11

няма партньори

104172,87

104172,87

12 Области – 6
планови района:
Северозападен,
Северен
централен,
Североизточен,
Югоизточен,
Югозападен,
Южен
централен

гр. Долни
чифлик

Форум
обл. Варна
"Гражданско
гр. Долни
общество"
чифлик
пл. "Тича" № 1

151057,43

151057,43

14 Област: Варна
Община: Долни
чифлик Град:
Долни чифлик

гр. София

гр. София
бул. "Вардар"
№ 71

234746,78

234746,78

14 област: София, "СВЕТЛИНА В
община: София ДУШИТЕ"
град: София

няма партнор

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

175478249

СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ "ОПОРА БГ"

БФП

Обща
стойност на
проектите

130428805

3

адрес на
управление на
кандидат

000093517

Име на
кандидата

000627259

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0229

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

1. Брой лица наети за работа в центъра
2. Брой лица поканени да ползват услугата
3. Брой лица ползватели на услугата

12

Сдружение
"Галатея"

1

Община
Димитровград

3

Сдружение
“Екомисия 21
век”, Ловеч

1

ОБЩИНА
ГЛАВИНИЦА

BG051PO001-5.2.06-0023
BG051PO001-5.2.060062
BG051PO001-5.2.06-0071
BG051PO001-5.2.060115

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

Име на проекта

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

няма партньор
гр. Русе
ул.
"Александровс
ка 29, ет 3

202950,27

202950,27

14 Област: Русе
Община: Русе
Град : Русе

„Център за социална
рехабилитация и
интеграция
”ХУМАНИТАС ” –
шанс за социално
включване”

Проектът е насочен развитие и подобряване на качеството на социалните
РУМЕН
услуги за деца с епилепсия и деца с интелектуални увреждания, като се
РАДЕВ
разшири многообразието и целенасочеността на социалните услуги в община
Русе чрез разкриване и предоставяне на услугата Център за социална
рехабилитация и интеграция с цел пълноценното им интегриране в
обществото; Поектът предвижда прилагане и мултиплициране на добри
практики от досегашен опит на кандидата при включване на конкретните
уязвими групи – деца с епилепсия и деца с интелектуални увреждания – в
дейности за социално включване; Създаване на ефективни модели за
преодоляване на социалната изолация на семействата на децата с
увреждания .

0894701233;

Брой сключени договори с преките потребители на
социалната услуга – деца „Център за социална
рехабилитация и интеграция на деца »
Брой сключени договори с експери по проекта за
извършване на услугата с одобрените кандидати за
извършване на услугата - Център за социална
рехабилитация и интеграция на деца
Брой разработени индивидуални досиета за
диагностициране проблема на конкретенните деца
бенефициенти
Брой проведени часове за подпомагане на преките
бенефициенти за услугата
Брой проведени информационни кампании за
популяризиране на услугата
Подпомогнати деца и родители със СОП при
оранизиране на действия със свободното време

община Плевен
гр. Плевен
ул. "Ниш" № 7,
ет. 3, ап. 3

111105,92

111105,92

12 Област:
Плевен
Община:
Плевен
Град / село:
Плевен

"Надежда за всеки"

Лора
Проектът е насочен към прилагане на нов за община Плевен, комплексен
Габровска
подход за повишаване качеството на живот на групата на онкоболните и
техните семейства и превенция на социалното изключване и преодоляване на
неговите последици чрез създаване на Център за социална рехабилитация и
интеграция; Социалната услуга в общността е ориентирана към
индивидуалните нужди на потребителите от целевите групи и прилагане на
иновативни подходи при предоставянето на социални услуги за превенция и
преодоляване на социалното изключване на онкоболните и членовете на
техните семейства;

0899717347;
064/800094;

Брой сключени договори с преките потребители на
услугата ЦСРИ:
Брой сключени договори с одобрените кандидати за
пряко предоставяне на услугата ЦСРИ
Брой проведени информационни инициативи за
популяризиране на проблемите на онкоболните и
техните семейства
Брой на разработените индивидуални оценки и
планове на потребителите на услугата.

144034,39

144034,39

14 Област:
Хасково
Община:
Димитровград
Град
Димитровград

"Център за
обществена
подкрепа, гр.
Димитровград"

Проектът цели работа, свързана с превенция на изоставянето, превенция на Милена
насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на Тодева
деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на
деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване
и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и
подкрепа на деца с противообществени прояви чрез разкриване на услуата
Център за обществена подкрепа в община Димитровград.

0882418683;

1.Брой създаден ЦОП
2.Брой обучени лица от персонала на ЦОП и екипа по
проекта
3.Брой проведено обучително посещение
4.Брой проведена обмяна на добри практики
5.Брой разработени ръководства
6.Брой издадени информационни дипляни, брошури и
др. дейности за публичност;

117059666

2

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

гр. Русе

175782370

Сдружение с
нестопанска цел
"Хуманитас"

БФП

Обща
стойност на
проектите

гр. Плевен

000903533

1

адрес на
управление на
кандидат

няма партньор
гр.
обл. Хасково
Димитровгр гр.
ад
Димитровград
бул. "Г. С.
Раковски" № 15

110516411

Име на
кандидата

гр. Ловеч

гр. Ловеч
ул. "Съйко
Съев" 33, бл.
Оазис, вх.В,
ап.10

няма партньор

80556,14

80556,14

14 Област: Ловеч "ЕЛЕКТРОННО
Община: Ловеч УЧИЛИЩЕ ЗА
Град/село:
РОДИТЕЛИ"
Ловеч

000565380

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0069

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

гр.
Главиница

обл. Силистра няма партньор
гр. Главиница
ул. "Витоша" №
44

179824,42

179824,42

14 Област:
Силистра
Община:
Главиница
село: Малък
Преславец

"Център от семеен
тип за настаняване
на деца от 3 до 10
години"

Повишаване на социалните, психологическите и образователните познания на Нели Митева 068 / 603834;
настоящи и бъдещи родители във връзка с отглеждането и възпитаването на
техните децa и предоставяне на алтернативна социална услуга в региона на
област Ловеч. Създаване, укрепване и популяризиране на „Електронно
Училище за родители“ като възможност за получаване на алтернативни услуги
от представителите на общността, съобразени с условията на средата;
Повишаване нивото на компетентност на родители и бъдещи
родители/тийнейджъри по отношение на общи и специфични въпроси,
свързани с отглеждане и възпитание на децата; Промяна в нагласите и в
отношението на обществото относно необходимостта от целенасочена работа
в родителската общност по въпроси, свързани с възпитанието на децата в
семейството; Популяризиране на посланията на проекта в местната общност и
създаване и разпространение на писмени, обучителни и рекламни материали.

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Брой лица, ползващи социалната услуга

Осигуряване на качество на живот и повишаване благосъстоянието на децата Данка
в риск, настанени в специализираната институция ДДЛРГ с.Малък Преславец, Иванова
като им се осигурява жизнена среда за пълноценно израстване и развитие и
социално включване в естествената им среда чрез изграждане и
функциониране на Център за настаняване от семеен тип в с.Малък
Преславец, общ. Главиница като преходно звено от специализираната
институция към семейството – биологично, приемно и на осиновители.

Брой проведени обучения на персонала
Брой изготвени оценки на потребностите
Брой сключени договори за ползване на социална
услуга
Брой реализирана работа по случай
Брой предоставени алтернативни социални услуги за
деца в риск

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

0888688677;

13

2

Община
Панагюрище

1

Община Белово

3

фондация
"Хоризонти"

гр. София

гр.
обл. Пазарджик
Панагюрище гр. Панагюрище
пл. "20 ти
април" № 13

гр. Белово

обл. Пазарджик няма партньор
общ. Белово
гр. Белово
ул. "Орфей" №
4А

гр. София

гр. София
Студентски
град, бл.55,
вх.Г, ет.6

BG051PO001-5.2.06-0123
BG051PO001-5.2.06-0177
BG051PO001-5.2.06-0231

Фондация
"Социални
практики в
общността град Пазарджик

Национално
читалище на
слепите "Луи
Брайл"

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

БФП

Обща
стойност на
проектите

194948,84

194948,84

14 Област: Перник ”Алтернативи за
обществена
Община:Трън
подкрепа”
Град / село:
гр.Трън и
селата:
с.Лялинци,с.Фи
липовци,с.Мрак
етинци,с.Кожин
ци,с.Мрамор,с.Д
ълга Лука.

193920,14

193920,14

14 Област:
Пазарджик,
Община:
Панагюрище
Град:
Панагюрище и
прилежащите
към общината
села.

231490,82

231490,82

204202,70

204202,70

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

Име на партньора/ите

община Трън
гр. София
ж.к „Овча
купел”, бл.513,
вх.Б, партер

175551779

Сдружение
“Превент”

000351743

3

адрес на
управление на
кандидат

000351558

Име на
кандидата

121314973

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0221

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

Разкриване на ”Център за алтернативни социални услуги за обществена
Блага
подкрепа” за иновативни социални образователни, консултативни, докрепящи Белуховадейности за 250 потребители от социално уязвимите групи. Идентифициране и Каленский
развитие на индивидуалните трудови умения, дарбите и заложбите на лица от
целевите групи и създаване на условия за професионално обучение,
мотивационно обучение в областта на социалните дейности, туризма
(професии, подходящи за община Трън). Насърчаване на предприемаческите
умения и подкрепа за рисковите групи (многодетни семейства, бедни
семейства, пълнолетни лица необхванати от образователната система) за
учене през целия живот и подкрепа за възстановяване или усвояване на
професионалните навици и контакт с работодатели. Разширяване спектъра на
социалните услуги, като форма за превенция на институционалния тип грижа и
оказване на подходяща подкрепа чрез социални услуги, които до момента не
са дефинирани в българското законодателство.

02/9530047;

Брой разкрити социални услуги в общността;
Брой лица, ползващи социалната услуга;
Брой лица, започнали работа след осигуряване грижа
за техни близки;
Увеличаване на броя на социалните услуги,
предоставяни от доставчици на социални услуги - с
една услуга-ЦАСУОП;
Реализирани мерки за информация и публичност;
Реализирана информационна кампания за
популяризиране на услугата;

"Дневен център за
възрастни хора с
увреждания"

Повишаване качеството на живот на възрастните хора с увреждания и
Георги
преодоляване на рисковете от социалното им изключване посредством
Нешков
предоставяне на услуга в общността – дневен център за възрастни хора с
увреждания и чрез изграждане и функциониране на мрежа от социални
психично-здравни услуги. Преодоляване на социалната изолация, чрез
различни мероприятия, целящи социалното включване на възрастните с
увреждания в общността; Оказване на подкрепа на възрастните с увреждания
и техните семейства; Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки
потребител.

0887411800;

1. Оптимизирани помещения и достъпност на средата
в Дневен център
2. Обявен конкурс и извършен подбор на персонал за
ДЦВХУ
3. Създаден компетентен, гъвкав и способен да
работи в колаборация с партньори персонал.
4. Осигуряване на обучения и подкрепа на персонала
за работа в Дневен център за възрастни хора с
увреждания.
5. Развита социална услуга ДЦВХУ, ориентирана към
индивидуалните нужди на потребителите от целевата
група.
6. Създадена и функционираща партньорска мрежа от
организации в подкрепа на социалното включване на
възрастните хора.

14 Област:
Пазарджик
Община :
Белово и
Септември

"Създаване на
условия за
повишаване
качеството на живот
на децата с
увреждания на
територията на
Община Белово и
Община Септември"

Разкриване на Дневен център и създаване на условия за повишаване
Анета
качеството на живот на децата с увреждания на територията на Община
Кечева
Белово и Община Септември. Цялостно обслужване на децата с увреждания
през деня, включващо: задоволяване на ежедневните, здравните,
образователните и рехабилитационните потребности, съобразени със
степента и вида на уврежданията, предоставяни от квалифициран персонал.
Социализация и интеграция на децата с увреждания в масови училища и
интеграция в посока здрави деца – деца с увреждания. Обособяване на звено
за ранна интервенция.
Подкрепа на родителите, включваща преодоляване на изолацията и социално
включване.

0884549985

Разкриване на дневен център за деца с увреждания;
Разкриване на звено за ранна интервенция;
Брой назначен квалифициран персонал;
Брой обучени лица за извършване на услугата;

14 Област:
София град
Община:
София
Град / село:
София

"Специализирани
социални услуги за
лица със зрителни
увреждания"

Предоставяне на специализирани социални услуги за превенция и
Хюсеин
преодоляване на социалното изключване на хора със зрителни увреждания
Исмаил
чрез прилагането на иновативни подходи. Повишаване на мобилността и
ориентирането на хора със зрителни увреждания.
Оказване на опосредствано чрез интернет и подходящи софтуерни продукти
съдействие при преодоляване на ежедневни битови затруднения в дома на
хора със зрителни увреждания. Повишаване на възможностите за електронно
включване на хората със зрителни увреждания чрез оказване на съдействие
при ползването на специализирани говорещи програми.

02/ 9625525;
0888335139;
0897858 976;

Общ брой потребители на услугата;
Брой функциониращи длъжности за предлагане на
услугите;
Брой назначени специалисти, предоставящи социални
услуги;
Брой обучени лица за предоставяне на услугите;
Брой разкрити нови иновативни форми на социални
услуги в общността;
Брой издадени информационен аудиобюлетин;

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

14

3

Сдружение
"Плевенски
обществен фонд
- Читалища" Плевен

BG051PO001-5.2.06-0190
BG051PO001-5.2.06-0228

2 Съюз на слепите
в България

BG051PO001-5.2.06-0134

2

Община
Лясковец

121003,30

121003,30

12 Област: Враца „Социален парк „Нов
път – Хайредин”
Община:
Хайредин
с. Хайредин, с.
Михайлово,
с.Манастирище,
с.Рогозен

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

БФП

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

Изграждане и развитие на мрежа от подкрепящи дейности за повишаване
Михайл
качеството на живот и преодоляване на социалното изключване на уязвими
Михайлов
групи в община Хайредин чрез разкриване на иновативна услуга "Социален
парк", насочена към задоволяване на индивидуалните нужди на целевите
групи по проекта. Прилагане и мултиплициране на добри практики и подходи,
насочени към социалното включване на уязвимите групи - обучение и обмяна
на опит, социални услуги в областта на заетостта и квалификацията; подкрепа
за самотните майки; социални услуги в областта на здравето; културотерапия;
занимания по интереси и лични контакти.

0898329910;

Разкрита иновативна форма на социални услуги в
общността
Обучен персонал на Социалния парк
Проучена и внедрена добра социална практика след
обмяната на опит

0896669205;
064/836558;

Ремонтирани помещения;
Осигурени мебели;
Обучения на персонала;
Обособени творчески ателиета;
Осигурени материали за творчески ателиета;
Проведени групови творчески занимания;
Проведени консултации;
Проведени мобилни консултации;
Творчески изяви;
Срещи с творци;
Театрални представления;
Концертни програми;
Мероприятия за публичност;

106586261

Сдружение с
нестопанска цел
"Нов път"

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Обща
стойност на
проектите

няма партньор
с. Хайредин обл. Враца
общ. Хайредин
с. Хайредин
ул. "Крум
Аврамов" № 22

114550119

3

адрес на
управление на
кандидат

гр. Плевен

гр. Плевен
пл.
"Възраждане"
№ 1, офис 311

ПО 1: Община
Плевен;
ПО 2: Народно
читалище
"ПросветаЯсен", с. Ясен,
общ. Плевен

135910,65

135910,65

12 Област:
Плевен,
Община:
Плевен, Село:
Ясен

"ДЕТСКИ АРТЦЕНТЪР за
интеграция и
рехабилитация на
деца в риск"

Създаване на Детски арт-център за социална интеграция, рехабилитация и
подкрепа на деца в риск от селските общности.
Въвеждане на устойчиво предоставяне на нови за селските общности в
община Плевен, социални услуги за деца в риск и на техните семейства чрез
разработване, тестване и въвеждане на методологии за арт-терапевтични
техники при работа с рискови деца, за социалното им интегриране и
подкрепа;
Цел на проекта е преодоляване на рисковете от изоставяне в институции и
ранно отпадане на деца от училище на децата от целевата група.

000703155

Име на
кандидата

гр. София

гр. София
ул. "Найчо
Цанов" № 172

ПО 1: Център за
социални
инициативи
"Проактив";
ПО 2: Община
Перник;
ПО 3: Община
Русе;

244469,97

244469,97

14 Област: Перник,
Русе, Разград
Община:
Перник,
Радомир, Русе,
Ветово, Сливо
поле, Иваново,
Бяла, Разград,
Цар Калоян
Град: Всички
градове от
горепосочените
общини

"Разкриване на 2
Центъра за
социална
рехабилитация и
интеграция на
незрящи в градовете
Перник и Русе"

Асен
Повишаване на възможностите за ефективна и успешна социална
Алтънов
рехабилитация и интеграция на зрително затруднените лица от Областите
Перник, Русе и Разград и по този начин допринасяне за пълноценно социално
включване на членовете на целевата група в обхванатите райони.
Създаване на материални предпоставки за разкриване на услугата Център за
социална рехабилитация и интеграция на незрящи /ЦСРИН/ в градовете
Перник и Русе;
Компетентно извършване на интегрирането и социално рехабилитиране на
зрително затруднените лица от Перник, Русе и Разград чрез редица
специализирани услуги, осъществявани в създадените ЦСРИ.
Създаване на условия за осмисляне на свободното време и релазиране на
социални контакти за членовете от целевите групи.

02/9318012;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността - новосъздадени ЦСРИ;
Брой лица, ползващи социални услуги в общността;
Увеличен брой доставчици на социални услуги в
общността;
Брой новооткрити постоянни работни места в сферата
на социалните услуги;
Брой мероприятия за публичност и проведени
пресконференции;
Брой разработени учебни програми;
Брой разработени софтуерни продукти;
Брой тиражирани ръководства;
Брой обучени лица за работа с целевата група;
Брой разработени ръководства 2 5-ти месец;

000133844

К
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BG051PO001-5.2.06-0053

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Фондация
гр. Лясковец обл. Велико
"Милениум"
Търново
гр. Лясковец
пл. Възраждане
№1

178197,26

178197,26

14 Област: Велико
Търново
Община:
Лясковец;
град Лясковец,
с.Мерданя,
с.Драгижево,
с.Добри дял,
с.Козаревец,
с.Джулюница

"Пълноценен живот
и грижа за
възрастните хора в
община Лясковец,
чрез създаване на
дневен център"

Създаване на Дневен център за възрастни хора в пенсионна възраст като
Невена
нова социална услуга в общността на територията на община Лясковец, която Петрова
да създаде условия за предотвратяване на социалното изключване;
- пълноценно използване на ресурсите на общността за развитие на нови
социални услуги, които да запълнят съществуваща ниша от услуги в подкрепа
на възрастните хора;
- разработване и предоставяне на пакет социални, медицински и
образователни услуги за подкрепа на социалното включване на възрастните
хора;
- изграждане на подготвен екип от квалифициран, професионално ангажиран
и компетентен персонал по отношение спецификата на грижите за възрастни
хора в пенсиона възраст, предоставяни в Дневния център;
- развитие на програми за организиране на свободното време, трудотерапия,
активизиране на социалните контакти за преодоляване на социалната
изолация на възрастните хора;

0893417142;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Брой подкрепени съществуващи форми на социални
услуги в общността
Брой обучени лица за извършване на услугата

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

Даниела
Димитрова

15

Сдружение
"Достоен живот"

3

Фондация "За
Нашите Деца"

3

Фондация
“Институт за
социални услуги
в общността”

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

Създаване и развитие на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.
Мария
Брацигово като подходяща форма за социално включване чрез активното
Мадарова
участие на възрастни хора с увреждания. Дневният център е комплекс от
социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на
потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на
ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните
потребности, както и потребностите от организация на свободното време и
личните контакти.

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

0897809450;
03552/2054;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността;
Проведени информационни кампании за
предоставяните социални услуги;

0888508847;

Новорегистрирани доставчици на социални услуги
Предоставена социална услуга - Защитено жилище за
възрастни хора с увреждания
Общ брой потребители на услугата /брой сключени
договори с потребители за целия период на проекта/
Брой назначен персонал
Брой обучени лица за предоставяне на социалната
услуга –Защитено жилище за възрастни хора с
увреждания

"Център за приемна Преодоляване на социалното изключване на деца и ускоряване на процеса на Иванка
02/9807058;
деинституционализация и реформа на ДМСГД «Св.София» чрез изграждане
грижа и
Шалапатова
осиновяване"
на Център за приемна грижа и осиновяване. Развитие на схема за приемна
грижа за децата, настанени или за които се търси настаняване в ДМСГД
„Св.София”. Предоставяне на услуги в подкрепа на развитието на приемната
грижа и осиновяването. Популяризиране на приемната грижа и осиновяването
сред обществеността

Разкрита нова услуга в общността
Редовни заседания на Групата за управление на
проекта
Сформиран екип на Центъра за приемна грижа и
осиновяване
Обучен екип на Центъра
Развиван екип на Центъра
Популяризирани услуги за Центъра
Проведена кампания за популяризиране на приемната
грижа и набиране на приемни семейства

"Дневен център за
възрастни хора с
увреждания в град
Брацигово"

гр.
Брацигово

обл. Пазарджик
гр. Брацигово
ул. "Атанас
Кабов" № 6 А

Гражданско
сдружение
Авангард Брацигово

218807,95

218807,95

14 Област:
Пазарджик
Община:
Брацигово
Град: Брацигово

гр. Русе

гр. Русе
ул."Воден" №1,
бл. Трансстрой,
вх. В, ет. 7

ПО 1: "Идея за
Русе";
ПО 2: "Хоспис
Делфи" - ЕООД

140525,29

151151,22

14 Област: Русе, "Защитено жилище Проектът цели създаване и функциониране на две защитени жилища за
Община: Русе, за възрастни хора с пълнолетни лица, за които да се предоставят възможности за водене на
увреждания Русе"
Град: Русе
независим начин на живот в среда, близка до семейната, подкрепяни от
професионалисти;Разширяване на мрежата за предоставяне на социални,
здравни и образователни услуги и повишаване на ефективността на мерките
за деинституционализация на хората, настанени в специализирани
институции и създаване на подходяща среда за прилагане на иновационни
подходи за преодоляване на бедността и социалната изолация.

гр. София

няма партньор
гр. София
ул. "Юрий
Венелин" № 22,
ет. 4

221741,27

221741,27

12 Област:
София
Община:
Столична
Град/село:
София
Част от
услугите на
Центъра се
ползват от
цялата страна.

гр. София

гр. София
ж.к. "Овча
купел",
бул. "Овча
купел", ул. 672ра, № 3А

204152,02

204152,02

"Мобилна социална
14 Област:
услуга за
Община:
семейството"
Град / село:
Югозападен
район (област
София, гр.
София)
Югоизточен
район (област
Бургас, община
Айтос)
Северозападен
район (област
Враца, община
Бяла Слатина)

ПО 1:
Сдружение
"Равновесие";
ПО 2:
Сдружение
"Първи юни"

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

000351565

2

БФП

Обща
стойност на
проектите

117607408

Община
Брацигово

адрес на
управление на
кандидат

131327481

2

BG051PO001-5.2.06-0086
BG051PO001-5.2.06-0100

Име на
кандидата

175464026

К
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т

BG051PO001-5.2.06-0033

BG051PO001-5.2.06-0213

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Разработване, предоставяне и популяризиране на “Мобилна социална услуга
за семейството” в подкрепа на социалното включване на семейства с деца с
увреждания и с хронични заболявания. Разработване и апробиране в 3
общини на иновативната социална услуга за подкрепа на семейства с деца с
увреждания и с хронични заболявания в краткосрочен и средносрочен план.
Повишаване на ресурсите за социално включване на семействата потребители посредством предоставяне на Мобилна социална услуга за
семейството и активното участие на семействата в процеса на нейното
планиране, доставка и оценка. Популяризиране на апробирания модел на
Мобилна социална услуга за семейството за мултиплицирането му като
инструмент за превенция на институционализацията на деца.

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

Евелина
Ванкова

Виолина
Ананиева

0884459425;
02/9832149;

Брой мобилни екипи за социална работа
Брой участници в мобилен екип – общо за трите
общини
Брой проведени обучения на мобилни екипи
Брой срещи със заинтересовани страни
Брой заявления за достъп до услугата
Брой планове за социална работа
Брой консултирани деца
Брой включени родители и сиблинги
Брой консултации
Брой групи за взаимопомощ
Брой обучения за родители
Брой супервизии

16

3

Сдружение
"Бизнес Агенция
Варна"

2

Сдружение с
нестопанска цел
"Надежда за
добро бъдеще"

2

Сдружение за
психосоциална
рехабилитация
"Орфей"

14 Област: Велико
Търново
Община: Велико
Търново
Град / село: с.
Церова кория

183667,10

183667,10

14 Област: Варна "Интегриран модел
Община: Варна на иновативна
социална услуга в
Град: Варна
общността - “onestop shop” за
електронно
включване на хората
с увреждания"

111265,73

111265,73

14 Област:
Силистра
Община:
Силистра
Град /
село:Силистра

гр.
Кърджали

ПО 1: Държавна
гр. Кърджали
психиатрична
ул.
"Славянска" 16 болница Кърджали;
ПО 2: Община
Кърджали

181764,19

181764,19

14 Област:
Кърджали
Община:
Кърджали Град
/ село:
Кърджали

гр. Велико
Търново
пл. "Майка
България" 2

гр. Варна

ПО 1: "Екселиа"
гр. Варна
ул. "Презвитер ЕООД;
ПО 2: ЦПО
Козма" 13
"Материка" към
Фондация
"Материка"

гр. Силистра обл. Силистра Сдружение с
нестопанска цел
гр. Силистра
ул. "Серес" № 4 "Диабет"

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

182815,35

гр. Велико
Търново

BG051PO001-5.2.06-0080
BG051PO001-5.2.06-0063
BG051PO001-5.2.06-0096

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

182815,35

няма партньор

000133634

Община Велико
Търново

БФП

103550317

2

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Обща
стойност на
проектите

адрес на
управление на
кандидат

118513029

Име на
кандидата

108520324

К
о
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т

BG051PO001-5.2.06-0110

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

Подпомагане процесите на социално включване и деинституционализация на Нина
лица с умствена изсотаналост, да повиши качеството им на живот и
Ненкова възможностите за социална интеграция, чрез създаване и развитие на
Русева
алтернативна социална услуга „Преходно жилище” в с. Церова кория в среда
близка до семейната. Създаване на условия 8 възрастни с умствена
изостаналост да придобият социални умения и навици за активно социално
включване;
Създаване на позитивна обществена нагласа в общността към хората с
интелектуални увреждания и възможностите им за социална интеграция;
Създаване на методика за адаптиране на лицата с умствена изостаналост към
самостоятелен начин на живот в среда близка до семейната в социалната
услуга от резидентен тип „Преходно жилище”; Изграждане на устойчив
комплекс от социални услуги за лицата с умствена изостаналост в с. Церова
кория, предоставящ плавен преход от живот в институция към живот в
общността;

0885700713;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността - „Преходни жилища”

Цел на проекта е повишаване на степента на използване на информационно- Силвия
комуникационни технологии и технологични и асистивни нововъведения в
Щумпф Кирова
разработването, доставянето и ползването на социални услуги от хората с
увреждания във Варна като условие за по-ефективното им включване в
обществения живот.
Проучване и анализиране на затрудненията, ограниченията и възможностите
пред хората с уврежданията за ефективното им електронно включване;
Създаване на устойчиви условия за разширяване използването на ИКТ и
технологични и асистивни нововъведения от хората с увреждания във Варна
чрез включването в дейностите на поне 100 представители на
заинтересованите страни от Варна. Разработване и утвърждаване на
иновативна социална услуга в общността “one-stop shop” за ефективно
социално включване на хора с увреждания с помощта на ИКТ и нови
технологични приложения. Осигурияване на доставянето на комплекс от
дейности за предоставяне на новата социална услуги “one-stop shop” за
електронно включване.

052/335885;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Брой подкрепени съществуващи форми на социални
услуги

"Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за
възрастни с
увреждания"

Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за
Мариана
0886437195;
възрастни с умствени и физически увреждания с цел предоставяне на
Биволарова
комплексни социални услуги, повишаване качеството на живот и превенция на
социалното изключване. В условията на една добра материална база,
снабдена с подходящото оборудване да се постигне един непрекъснат
възстановителен процес, при хората с физически и умствени увреждания,
съчетан с обучение за придобиване на знания и умения, които да позволят
интегрирането им в обществото; Промяна на обществените нагласи към
хората с увреждания; Предлагане на социални услуги в общността
ориентирани към индивидуалните потребности на потребителите; превенция и
преодоляване на социалното изключване и подобряване качеството им на
живот; създаване на възможности за устойчиво общуване; Предоставяне на
качествени социални услуги;

1. Общ брой потребители на услугата /
2. Брой назначени специалисти и помощен персонал
3. Брой лица, включени в рехабилитациякинезитерапия
4. Брой обучени лица

"Деинституционализ
ация чрез
изграждане на
Център за социална
рехабилитация и
интеграция на хора
с психични
проблеми “Орфей”.

Създаване на възможности за подобряване на жизнените условия и
Д-р Дамян
качеството на живот на хора с увреждания - с психични проблеми и да се
Гетев
разширят възможностите им за реадаптация към извънболнична среда чрез
изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с
психични проблеми. Осигуряване на възможности на хора с психични
проблеми да водят самостоятелен начин на живот, повишаване на
информираността и „възможностите за справяне” на семейства и близки на
хора с психични проблеми; Повишаване на информираността на общността за
проблемите на хората с психични проблеми;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Брой проведени обучения на персонала, работещ
ЦСРИ;
Брой нает персонал
Брой пресконференции и материали за
информираност

"Преходно жилище „
Надежда” – шанс за
социално
включване"

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

0898309584;
0361/62691;

17

2

Фондация
"Приобщаване"

3

Сдружение за
подкрепа на
лица с
увреждания
"Приятели" Бализ

166668,61

166668,61

14 област: Велико
Търново,
община Полски
Тръмбеш, град
Полски
Тръмбеш

"Център за социална
рехабилитация и
интеграция за
пълнолетни лица"

Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция - нова
Маринета
социална услуга за възрастни хора на пенсионна възраст в гр.Полски
Йорданова
Тръмбеш; Създаване на условия за социални контакти и възможност на
възрастните хора на пенсионна възраст да се чувстват неразделна част от
обществото; Осигуряване на подкрепа за пенсионираните и напуснали
активния живот хора, да преодолеят изолираността и психологическата
бариера, която ги кара да се чувстват ненужни; Създаване на условия за
взаимопомощ сред хората в пенсионна възраст; Осигуряване на подкрепа на
хората на пенсионна възраст да станат по-инициативни и организирани и да
намерят своето значимост в обществото; Създаване на условия за обмяна на
знания, умения и опит.

0888680636;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Брой проведени обучения
Брой назначени специалисти за предоставяне на
социалната услуга
Брой доставчици на социални услуги в общността

0887211628;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността;
Брой обслужвани потребители /брой лица/ от
целевата група;
Общ брой потребители на услугата /брой сключени
договори с потребители за целия период на проекта;
Брой лица, ползващи социални услуги в общността;
Брой обучени лица, ангажирани с предоставяне на
социалната услуга;
Брой лица, започнали работа след осигуряване на
грижа за техни близки;
Брой проведени информационни кампании за
информиране на обществеността;
Бброй участници в информационните кампании
Брой лица, желаещи да ползват социалната услугата
и след приключване на проекта;

0878857976;

Разкрити нови форми на социални услуги в общността
Изработена методика за предоставяне на социална
услуга „Съботно-неделна грижа за деца и родители”
Разработени програми за медицинска рехабилитация
на деца, хора с увреждания и техните семейства.
Разработени програми за професионална
рехабилитация на деца, хора с увреждания и техните
семейства.
Разработени и приложени програми за социална
рехабилитация на деца, хора с увреждания и техните
семейства
Оборудвана и обзаведена една занималня за нуждите
на съботно-неделната грижа
Стартиране на Центъра за Съботно- неделна грижа
за деца и родители.
Осигурена качествена грижа за децата и лицата с
увреждания под наблюдението на добри специалисти,
даваща възможност на потребителите за развиване
на самостоятелен и независим живот, дадена
възможност за отдих и професионално развитие на
родителите.

0884704245;

Брой включени възрастни хора в Дневния център
Брой сключени договори с назначен персонал
Брой дни проведена методическа подкрепа и
консултиране на персонала
Брой дни проведена супервизия на персонала

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

Сдружение
обл. Велико
"Център Мария"
Търново
гр. Полски
Тръмбеш
ул. Черно море
№4

гр. София

гр. София
кв. "Хаджи
Димитър" бл.
92, вх. Б, ет. 1,
ап. 27

няма партньор

156364,23

156364,23

12 Област:
Софийска
Община: Елин
Пелин Град /
село: град Елин
Пелин

„Разкриване и
предоставяне на
социалната услуга
„Дневен център” в
град Елин Пелин”

Подобряване качеството на живот на възрастните хора на пенсионна възраст
и осигуряване на равен достъп до ресурсите на обществото чрез
предоставяне на социални услуги в общността в изградения Дневен център;
Преодоляване на социалната изолация, активно включване в живота на
обществото и стимулиране самочувствието и мотивацията на възрастни хора
на пенсионна възраст чрез тяхната социална интеграция и упражняване на
правата им; Информиране на местната общност за проекта и предоставяните
услуги, и повишаване на обществената ангажираност по проблемите на
възрастните хора;

гр. Горна
Оряховица

обл. Велико
Търново
гр. Горна
Оряховица
ул. "Драгоман"
№ 35

ПО 1: Сдружние
"Виктория 04" град Велико
Търново;
ПО 2: община
Лясковец

91849,58

91849,58

12 Р България,
Област Велико
Търново,
Община
Лясковец,
Община Горна
Оряховица,
град: Лясковец

"Устойчива
рехабилитация чрез
социални услуги от
нов тип - „Съботно –
неделна грижа за
деца и родители”

Създаване на условия за предлагане на комплексни социални услуги от нов
Елка
Йовчева
тип, с цел рехабилитация на деца и лица с увреждания и техните семейства,
чрез подобряване качеството им на живот. Въвеждане на добри социални
практики за медицинска, професионална и социална рехабилитация на деца и
лица с увреждания и техните семейства. Развитие на социални услуги в
общността, ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите;
Стартиране на поредица от мерки за подкрепа на семействата на деца и лица
с увреждания и превенция на изоставянето на деца и лица в специализирани
институции;Осигуряване на предпоставки за интеграция чрез рехабилитация
на деца с интелектуални затруднения и техните родители в обществото;
Прилагане на иновативни подходи при предоставянето на социални услуги за
превенция и преодоляване на социалното изключване; Повишаване на
обществената осведоменост и съпричасност към децата и възрастните хора с
увреждания, техните семейства и социалната им изолация чрез
информационни кампании.

гр. Летница обл. Ловеч
гр. Летница
бул."България"
19

Сдружение
"Шанс и
подкрепа"
Трявна

146913,06

146913,06

14 Област: Ловеч, „Достоен и
Община:
пълноценен живот”
Летница
град: Летница

BG051PO001-5.2.06-0003

гр. Полски
Тръмбеш

BG051PO001-5.2.06-0137
BG051PO0015.2.06-0008

2 Община Летница

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

БФП

000133933

Община Полски
Тръмбеш

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Обща
стойност на
проектите

175027375

2

адрес на
управление на
кандидат

104615077

Име на
кандидата

000291584

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0022

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Предоставяне на услуги в общността чрез разкриване на Дневен център за
пълнолетни лица; Предоставяне на услуги, базирани на индивидуалните
потребности на потребителите; Създаване на възможности за осмисляне на
свободното време, лични контакти, споделяне на придобития опит и
включване в обществения живот.

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

Цонка
Василева

Соня
Хорозова

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

18

Сдружение
«Българско
сдружение за
личностна
алтернатива»

3

"Рестор" ЕООД

2

Общинска
администрация
Струмяни

гр. София

гр. София
ул. "Янтра" №
12, ет. 1

гр. Бургас

Сдружиние с
гр. Бургас
ул. "Пиротска" нестопанска цел
"Бизнес център
№ 33
Бургас"

гр.
Струмяни

обл.
Благоевград
гр. Струмяни
пл. "7-ми
април" № 1

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

БФП

Обща
стойност на
проектите

220674,82

220674,82

12 Област:
Софийска,
Община:
Столична, Град/
село: София

225231,39

225231,39

14 Област: Бургас "Център за
Община: Бургас ресоциализация на
бивши затворници"
Град / село:
Бургас

174037,29

174037,29

14 Област:
Благоевград;
Община:
Струмяни
Град / село: с.
Раздол

Име на проекта

BG051PO001-5.2.06-0255

BG051PO001-5.2.06-0242

„Повишаване на
възможностите за
заетост,
професионална
реализация и
самостоятелен
живот на социално
уязвими групи,
напускащи
специализираните
институции в
София”

Фондация
"Глобална
инициатива в
психиатрията София

"Защитено жилище
за хора с психични
разтройства в
община Струмяни"

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

Име на партньора/ите
няма партньор

131310628

3

адрес на
управление на
кандидат

147200788

Име на
кандидата

000024713

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0192

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

Предоставяне на мобилни социални услуги и психологическа подкрепа от
Милан Зарев 0888581511;
специалисти за намиране на подходяща работа в София, консултации за
продължаване на образованието на целевите групи; извършване на
индивидуални оценки на уменията на представителите на целевата група и
подпомагане на професионалното им ориентиране, създаване на първото в
България електронно Интернет бюро на труда, специализирано за хора в
неравностойно положение, провеждане на първата голяма специализирана
трудова борса за социално уязвими групи в София с участието на големи
работодатели и представители на българския и чуждестранния бизнес и
национална информационна, и национална медийна кампания за толерантно и
социално-отговорно отношение на работодателите и гражданите към хората в
неравностойно положение.

Социално консултиране и обучение на клиенти от
ДДЛРГ, СУПЦ и Центровете за временно настаняване;
Психологическа подкрепа и тренинги за намиране на
работа на клиенти от ДДЛРГ, СУПЦ и Центровете за
временно настаняване;
Брой специализирани социални институции,
обхванати от проекта;
Създадена електронна трудова борса;
Изготвен и използван в обученията учебен филм за
намиране на подходяща работа и явяване на интервю;
Използвани презентации по социално консултиране и
психологически тренинги;
Използвани презентации по време на трудовата борса
за актуалните тенденции на пазара на труда,
разяснения на работодателите за преференциите при
наемане на работник в неравностойно положение и за
начините за общуване с човек в неравностойно
положение;
Закупени активи за предоставяне на мобилни
социални услуги;

Изграждане на Център за ресоциализация на лица, изтърпели наказание
Татяна
„лишаване от свобода”, подкрепа на социалното им включване чрез прилагане Кючукова
на устойчив комплексен подход за социална адаптация, образователно и
професионално развитие и създаване на условия за повишаване качеството
на живот. Развитие на социална услуга в общността, ориентирана към
специфичните нужди на лицата, изтърпели ефективно наказание “лишаване от
свобода”, насочена към преодоляване на последиците от социалното
изключване и подпомагане на тяхната реинтеграция в обществото.
Повишаване на уменията на лица, изтърпели ефективно наказание “лишаване
от свобода” за успешна адаптация към пълноцецен живот в общността и
социално включване.

056/810865;

Осигурено успешно управление и координиция на
изпълнението на проектните дейности;
Подготвена документация и проведени тръжни
процедури за избор на изпълнител;
Създадени адекватни условия за работа;
Създадени подходящи условия за предоставяне на
социалната услуга за ресоциализация на бивши
затворници;
Осигурени екипи (технически и експертен);
Създадена методологическа основа и регламентация
на предоставянето на социалната услуга;
Разкрита нова форма на соц.услуга в областта;
Обезпечени подходящи условия за пълноценно
ползване на социалната услуга;
Създадена важна предпоставка за успешна трудова и
житейска реализация;

Подобряване качеството на живот на хората с тежка психична болест в
община Струмяни чрез създаване на Защитено жилище. Създаване на
условия за социално включване на минимум 10 жени с тежки психични
разстройства в община Струмяни и повишаване на чувствителността на
общността в община Струмяни към проблемите на хората с тежки психични
разстройства. Създаване на устойчива политическа рамка за планиране и
управление на социални услуги на територията на община Струмяни.

074343108;
0886999959;

Брой обучителни модули по ПСР;
Брой супервизии;
Брой нает персонал;
Изработен уебсайт;
Разпространени информационни материали;
Публикации в медии;
Брой срещи на експерти;

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

Димитрина
Николова
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1

Община
Свиленград

BG051PO001-5.2.06-0007

2 Община Брегово

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

000530529

1 Община Карлово

БФП

Обща
стойност на
проектите

гр. Две
могили

обл. Русе
общ. Две
могили
гр. Две могили
бул.
"България" №
84

ПО 1:Сдружение
"Дете и
пространство" клон Русе;
ПО 2:
Сдружение
"Регионална
достъпност" град Русе

194082,61

194082,61

14 Област: РУСЕ
Община: ДВЕ
МОГИЛИ
гр.Две могили,
с.Батишница,
с.Баниска,
с.Бъзовец,
с.Кацелово,
с.Каран
Върбовка,
с.Могилино,
с.Острица,
с.Помен,
с.Чилнов

"Център за
обществена
подкрепа „Семейна
грижа”

Услугата "Център за обществена подкрепа" ще се предоставя в общността с
Павлина
цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на
Цанева
благоприятна семейна среда и интеграция в общността. Проектът предвижда
комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето,
превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и
реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална
интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в
риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви и др.

0884344053;

Общ брой на назначените служители в ЦОП
Общ брой потребители на услугите в ЦОП
Брой лица обучени да предоставят социални услуги в
ЦОП
Брой информирани лица за дейностите по проекта

000505910

BG051PO001-5.2.06-0114

BG051PO001-5.2.06-0202

BG051PO001-5.2.06-0067

2 Община Разград

адрес на
управление на
кандидат

гр. Разград

гр. Разград
бул. "Бели
Лом" 37 А

няма партньор

206590,94

206590,94

12 Област: Разград
Община:
Разград Град /
село: Разград

"Преодоляване на
социалното
изключване чрез
разкриване на
Дневен център за
пълнолетни лица"

Проектът е насочен към преодоляване на социалната изолация чрез
Кина
предоставяне на комплекс от социални услуги в Дневен център за пълнолети Маринова
лица, целящи социалното включване. Разширяване на кръга от възможности
за разчупването на изолацията на лицата от целевата група. Предоставяне на
качествена грижа и подкрепа за придобиване на нови знания, умения и навици
за по-добро справяне с нуждите от ежедневието; Създаването на условия за
социални контакти и възможности лицата от целевата група да се чувстват
неразделна част от обществото; Осигуряване на подкрепа на семействата на
лицата от целевата група с цел намаляване на институционализацията;

084/618135;
084/618300;

Набрани молби за потребители
Набрани заявления за постъпване на работа
Материали за публичност и информиране

000471365

ОБЩИНА ДВЕ
МОГИЛИ

BG051PO001-5.2.06-0045

1

Име на
кандидата

гр. Карлово обл. Пловдив
гр. Карлово
ул. „Петко
Събев” 1

Общинска
Агенция за
устойчиво
разветие Карлово

187301,86

187301,86

14 Област:
Пловдив
Община:
Карлово
Град: Карлово

"Център за
обществена
подкрепа в община
Карлово"

Създаване на Център за обществена подкрепа за работа с децата в риск на
Николай
територията на община Карлово, който да повиши качеството на социалните
Енчев
услуги за деца в риск, да разнообрази обхвата и увеличи обема на социалните
услуги, които гарантират нормално развитие, подходящо образование и равен
шанс за пълноценно участие на децата в реалния живот.
Да се подпомогне социалното включване на минимум 50 деца в риск на
територията на община Карлово, чрез предоставяне на нови социални услуги.

0887 593 735;

Разкрита нова форма на услуга в общността създаден Център за обществена подкрепа за работа с
децата в риск на територията на община Карлово;

000903825

К
о
м
п
о
н
е
н
т

гр.
гр. Свиленград няма партньор
Свиленград бул.
"България" №
32

226499,68

226499,68

14 Област:
Хасково
Община:
Свиленград
Град / село: гр.
Свиленград и
околните села

"Дневен център за
деца"

Христина
Създаване на Дневен център за деца в риск за предлагане на комплекс от
Анастасова
социални услуги с цел повишаване качеството на живот на уязвимите групи.
Разработване и предлагане на комплекс от социални услуги,които създават
условия за цялостно обслужване на деца през деня ,предоставяне на храна,
задоволяване на здравните, образователните и рехабилитационни
потребности. Повишаване нивото на знания и умения на професионалистите
предлагащи социални услуги. Разработване на рехабилитационни и
възстановителни методики според индивидуалните нужди на децата.

0379/74318;
0886331175;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Брой обучени специалисти
Брой разработени методики за предоставяните услуги
Брой проведени експертни оценки
Брой супервизии и консултации с брой участници
Брой реализирана работа по случай
Брой издадени информационни материали и събития;

000159489

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

няма партньор
гр. Брегово обл. Видин
гр. Брегово, пл.
Бреговска
комуна

136334,92

136334,92

12 област: Видин,
община
Брегово, град
Брегово

„Надежда”

Развитие на алтернативни социалните услуги в общността на територията на Лариса
Лалова
община Брегово и създаване на реална възможност на 6 лица с различни
видове увреждания да се изведат от специализираната институция чрез
създаване на Защитено жилище за лица с физически увреждания;
Подобряване качеството на живот на хора с физически увреждания чрез
създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на
независимост и социално включване чрез принципа на равни възможности;
Повишаване на качеството на предоставената в момента услуга чрез
развиване на нова алтернативна социална услуга ,близка до семейната среда
и намаляване на капацитета на Дом за възрастни хора с физически
увреждания в с.Балей с цел реализиране на политиката за
деинституционализация.

0886316500;

Разкрита социална услуга в общността „Защитено
жилище” за лица с физически увреждания;
Брой сключени договори с преки потребители на
услугата”Защитено жилище” за лица с физически
увреждания;
Брой сключени договори с одобрени кандидати да
извършват услугата;
Брой лица,включени в обучение за извършване на
социална услуга.

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

20

"Медицински
център Апекс"
ООД

1

Община
Неделино

1

Община Трън

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

BG051PO001-5.2.06-0143
BG051PO001-5.2.06-0161

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

БФП

Обща
стойност на
проектите

Изграждането на мрежа от социално - психични услуги за територията на две Камeлия
"ИНОВАТИВНИ
Горненска
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ общини от област Плевен ( Плевен и Левски) внедряването на съвременни
терапевтични подходи, които да се справят с тежката психична болест чрез
ЗА ПСИХИЧНО
ЗДРАВЕ"
комплексен подход, интегриращ в себе си различни аспекти на психосоциално
лечение, както и създаване и внедряване на иновативна онлайн платформа
за психично здраве. Създаване и внедряване на иновативна онлайн
платформа за психично здраве. Развитие на социални услуги в област
Плевен, ориентирани към индивидуалните нужди на 70 конкретни
потребителя за социалното включване на уязвимите групи Прилагане на
съвременни терапевтични подходи, които да се справят с тежката психична
болест чрез комплексен подход, интегриращ в себе си психосоциално
лечение.

телефон за
контакт

114573534

3

адрес на
управление на
кандидат

гр. Плевен

гр. Плевен
бул. "Русе" №
1, ет. 3

няма партньор

229137,96

229137,96

14 ОБЛАСТ:
ПЛЕВЕН
ОБЩИНА:
ПЛЕВЕН ;
ОБЩИНА
ЛЕВСКИ

000615043

Име на
кандидата

гр.
Неделино

няма партньор
обл. Смолян
гр. Неделино
ул.
"Александър
Стамболийски"
№104

166781,93

166781,93

14 Област:Смолян, "ЗАЕДНО ДНЕС ЗА
Община:Недели ПО-ДОБРО УТРЕ”
но,Град:Недели
но и на
територията на
всички
населени места
от Община
Неделино
където се
идентифицира
нужда от
предоставяне
на услугата.

Разкриване и предоставяне на качествена социална услуга в общноста за
Илия Вълчев 03072/2138;
деца в риск от община Неделино - Център за обществена подкрепа.
Повишаване благосъстоянието на децата от рискови групи чрез комплексен
подход за подкрепа; защита най-добрия интерес на детето и осигури
възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие;
подпомаганена социалното включване и приобщаване на децата от целевата
група за подобряване на социалните им умения; предотвратяване на
настаняването в специализирани институции, чрез предоставяне на комплекс
от услуги в общността; подкрепа на родителите в справянето им с проблемите
на децата; повишаване на професионалните умения на персонала в Центъра
чрез въвеждащо и надграждащо обучение;

000386790

К
о
м
п
о
н
е
н
т

гр. Трън

обл. Перник
гр. Трън
пл. "Владо
Тричков" № 1

няма партньор

176852,24

176852,24

14 Област: Перник
Община:Трън
Град / село:
гр.Трън

Разкриване на нова социална услуга в общността - Център за обществена
подкрепа /ЦОП/, предоставящ комплекс от социални услуги за повишаване
качеството на живот на деца и семейства в риск за превенция на социалното
изключване на територията на община Трън. Развитие на комплекс от
дейности (образователни, обучителни, културни протрами, индивдуална и
групова работа) за предоставяне на социални услуги за целевите групи превенция на изоставянето, насилието, отпадане от училище,
противообществени прояви; консултиране и подкрепа на семейства в риск,
приемни родители и осиновители. Осигуряване развитието на дейности за
социални, психологични, педагогически, юридически консултации за деца и
семейства в риск. Предоставяне на качествени консултантски услуги чрез
групова и индивидуална работа с деца и семейства за превенция на
социалното изключване.

BG051PO001-5.2.06-0136

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

"ЦЕНТЪР ЗА
ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА В
ГР.ТРЪН"

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

Стефан
Владков

064/ 807 440;
0888464676;

07731/2265
вътр. 124;

Индикатори-изпълнение

Брой сключени договори с преките потребители на
услугата
Брой сключени договори с експери по проекта за
извършване на услугата с одобрените кандидати за
извършване на услугата
Създадена и подържана онлайн платформа за
диагностика на лица с психични разтройства
Брой лица с увреждания, ползващи услугата по
проекта
Брой работни места за извършване на услугата
Брой разработени индивидуални досита за
Диагностициране проблема на конкретен
бенефициент
Брой Лица , Интегрирани в обществото с намерено
работно место следствие ползване на услугата
Брой лица, включени в програма за обучение и
квалификация за извършване на услугата
Брой лица, желаещи да ползват услугата
Брой проведени информационни кампании за
популяризиране на услугата
Брой онлайн потребители на услугата
Брой онлайн консултации за потрбители на услугата

1. Брой лица наети за работа в центъра
2. Брой лица ползватели на услугата

Брой разкрити социални услуги в общността;
Брой лица, ползващи социалната услуга;
Брой лица, започнали работа след осигуряване грижа
за техни близки;
Увеличаване на броя на социалните услуги,
предоставяни от доставчици на социални услуги;
Реализирани мерки за информация и публичност:
дизайн, предпечат и разпространение на
информационни материали – брошури, дипляни,
плакати, календари на дейностите по проекта;
Проведени информационни срещи за стартиране на
проекта;
Проведен Фото конкурс „Различията ни събират”;
Проведена една Кръгла маса “Шанс за децата с
увреждания”;
Сформирана активно „Първа детска група в помощ на
уязвимите деца”;
Проведени пресконференции;
Организирана и проведена изложба „По-щастливи, поумни заедно”;
Изработен албум „ЦОП – заедно можем”;

21

Сдружение
"Граждани за
свободна
България - ГСБ"

2

Сдружение
"Човеколюбие"

3

Сдружение
"Майки срещу
дрогата"

3

Сдружение с
нестопанска цел
"Интеграция на
малцинствата"

BG051PO001-5.2.06-0056
BG051PO001-5.2.06-0265

„„Център за
социална
рехабилитация и
интеграция” – гр.
Неделино,
катализатор за
повече социален
капитал”

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

Име на проекта

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

Целта на проекта е да се изгради капацитет в неправителствения сектор за
Емил Костов 0897941640;
решаване на проблемите на уязвимите групи чрез разширяване на социалните
дейности за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставянето на
услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция”; създаване на
реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове
увреждания и възрастните хора да бъдат активни и да вземат самостоятелни
решения за организиране на ежедневието и живота си.

Общ брой потребители на новооткритата услугата
“ЦСРИ”;
Брой лица включени в курсове за обучение при
реализацията на новооткритата услуга “ЦСРИ”;
Брой предвидени информационни дейности за
популяризиране на новооткритата услуга “ЦСРИ”;
Брой работни места за извършване на новотокритата
услуга “ЦСРИ”;

Създаване на нова социална услуга в градовете Аврен и София и създаване Владимир
на възможност за значително подобряване на качеството на живот на хора с
Дичев
увреждания и пенсионери. Създадване и развитие нов тип социална услуга,
насочена към нуждите на лица с увреждания, с която ще се повиши качеството
им на живот. Осигуряване на достъп на предоставяни социални услуги чрез
интернет включване и гореща линия за лицата от целевата група.
Сформиране на мобилни екипи за осигуряване на консултативни и
терапевтични социални услуги за лицата от целевата група според
идентифицираните им нужди индивидуално.

Създаване на интернет портал за нуждите на
виртуалното бюро за социални услуги;
Проведени минимум 2 информационни кампании;
Брой лица ползващи социалната услуга;
Създаване на консултативни екипи;
Създадена гореща телефонна линия;

120557787

3

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

гр.
Неделино

няма партньор
обл. Смолян
общ. Неделино
гр. Неделино
ул. "Кочо
Чистеменски"
№5

95034,83

95034,83

14 Област:
Смолян
Община:
Неделино
Град / село:
Неделино

175561169

Фондация
"Център за
устойчиво
развитие на
община
Неделино"

БФП

Обща
стойност на
проектите

гр. Варна

община Аврен
гр. Варна
р-н Приморски
кв. Чайка, бл.
21, вх А, ап. 42

120521,82

120521,82

14 Област: Варна "ВИРТУАЛНО БЮРО
Община: Аврен ЗА СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ"
с.: Аврен
Област: София,
Община:
Столична, Град:
София

822148803

2

адрес на
управление на
кандидат

гр.
Пазарджик

гр. Пазарджик
ул. "Д-р Лонг"
№ 12

няма партньор

189933,97

189933,97

14 Област:
Пазарджик,
Община:
Пазарджик
Град:
Пазарджик

"ЖИВОТ В
ОБЩНОСТТА"

Повишаване на социалния капитал за засилване на социалното включване на Надежда
0878149609;
Кузерманова
хората с психични проблеми в България чрез разкриване на нова социална
услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” в град Пазарджик.
Развитие на връзките с местната общност на град Пазарджик, насочено към
овластяване на хората с психични проблеми и промяна на средата им на
живот. Повишаване квалификацията на професионалисти, предоставящи
социални услуги за хора с психични проблеми.
Създаване на мрежа от социални служби и устойчиви партньорства в областта
на предоставяне на социалната услуга „Защите но жилище за хора с психични
проблеми” от 6 града в страната – Пазарджик, София, Благоевград, Русе,
Шумен, Ловеч.
Повишаване на обществената информираност и популяризиране на проекта и
социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми”

Разкрита нова социална услуга в общността –
Защитено жилище за хора с психични проблеми;
Подкрепена съществуваща социална услуга в
общността – Център са социална рехабилитация и
интеграция на хора с психични проблеми;

115830960

Име на
кандидата

гр. Пловдив гр. Пловдив
ул. "Арда" 9А

няма партньор

82195,37

82195,37

13 Област:
Пловдив
Община:
Пловидв
Град Пловдив

"Рестарт"

Проектът „.Рестарт” цели подобряване достъпа до социални услуги в
Веселина
общността за възстановяващи се наркозависими лица и повишаване и
Божилова
оптимизиране системата за предоставяне на социални услуги за
възстановяващи се наркозависими лица. По проекта ще бъдат приложени
устойчиви и нови подходи, които от една страна са комплексни, а от друга ще
бъдат насочени към подобряване качеството на живот и социализирането на
наркотично зависимите лица в общността. Това ще бъде постигнато чрез
разнородни дейности, които развиват конкретни умения и знания и подпомогат
тяхната реинтеграция в общността като например-мотивация и насърчаване,
програма екстремни спортове, създаване на Арт-ателие, тренинг за търсене
на работа, практическа работа и социална игра;
.

0888461654;

Подкрепена форма на социална услуга

127590052

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0203

BG051PO001-5.2.06-0183

BG051PO001-5.2.060027

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

с. Никола
Козлево

няма партньор

129190,41

129190,41

12 Област: Шумен "Център за социална
интеграция на
Община:
Никола Козлево малцинствата"
Град / село:
с.Църквица,
с.Никола
Козлево,
с.Вълнаре,
с.Пет могили,
с.Крива река и
с.Хърсово

Изграждане и развитие на иновативен комплексен подход за повишаване
Самет
качеството на живот и подпомагане на социалното включване на ромската
Сабри
общност в община Никола Козлево чрез създаване на Център за социална
интеграция на малцинствата.
Развитие и усъвършенстване на комплекс от социални услуги, които отговарят
на индивидуалните нужди на потребителите от ромската общност от община
Никола Козлево и стимулират активното участие на ромската общност в
дейности, насочени към преодоляване на последиците от социалното
изключване.

0886167693;

Разкрита иновативна форма на социални услуги в
общността;
Разкрити нови социални услуги в общността;
Обучен персонал на Социалния парк;
Проучена и внедрена добра социална практика след
обмяната на опит;
Проведени индивидуални и групови консултации;

обл. Шумен
с. Никола
Козлево
пл. "23
септември" №
3

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

0898221860;
052/614515;

22

3

Сдружение
"Търговищко
дружество за
психично здраве"

1

Община
Карнобат

3

Фондация
"движение на
българските
майки"

Ръководител проект

127518,91

127518,91

14 Област:
Пловдив
Община:
Пловдив
Община:
Родопи
Община:
Марица

"Представяне на
иновационни
мобилни услуги в
семейно-битова
среда за лица с
тежки физически и
умствени
увреждания”

Проектът е насочен към подобряване на достъпа до социални услуги за лица с Стефан
висока степен на инвалидност и повишаване на включването им в обществото Послийски
чрез създаване и прилагане на иновативни методи за предоставяне на
социални услуги. Основните дейности по проекта предвиждат - предоставяне
на социални услуги в домашно – битова среда на лица с над 90% инвалидност
– с физически или умствени увреждания - двигателна рехабилитация за лица с
физически увреждания; Логопедична рехабилитация; Психологична подкрепа;
Хипотерапия. Обучения по социално включване за родители и близки на
представителите на целевите групи; Разработване на методика за прилагане
на терапевтична езда за хора с двигателни и психически увреждания;
Психологически нагласи и ефективна комуникация;

032/622278;

Социални услуги, ориентирани към индивидуалните
нужди на потребителите от целевите групи
Приложени иновативни подходи при предоставяне на
социални услуги
Разработена и утвърдена методика за провеждане на
социална услуга „Хипотерапия”
Проведени информационни кампании за привличане
на гражданското общество и повишаване на
обществената информираност за проблемите и
възможностите за включване на хората с увреждания

187430,94

187430,94

14 Област:
Търговище
Община:
Търговище
Град/село:
Търговище

„Подкрепа за
социално
включване”

Превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици Мариана
чрез изграждане на Служба за кризисно консултиране за лица с психологични Гутева
и психични разстройства от Община Търговище. Изграждане на мобилни екипи
за извършване на кризисни интервенции на място; Разработване на местна
политика за координирани действия, с оглед превенцията на социалното
изключване на лицата с психологични и психични разстройства;
Популяризиране на дейностите по проекта и резултатите от функционирането
на Службата за кризисно консултиране.

0899885153;

1. Изградена и функционираща иновативна форма на
социална услуга в общността
2. Брой програми разработени за превенция на
социалното изключване
3. Изградени мобилни екипи
4. Брой проведени мероприятия по разработване на
местната политика- работна среща, семинар и кръгла
маса
5. Брой институции ангажирани с разработването на
местна политика
6. Подписано междуинституционално споразумение
7. Брой институции подписали споразумението
8. Разработена и приета местна политика за
превенциа на социалното изключване
9. Брой публикации

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

Младежко
гр. Пловдив гр. Пловдив
ул. "Доспат " № сдружение за
мир и развитие
5, ет. 9, ап. 33
на Балканите

гр.
Търговище

гр. Карнобат гр. Карнобат
бул.
"България" №
12

няма партньор

104043,56

104043,56

14 Област:
Бургаска
Община:
Карнобат
Град: Карнобат

"Създаване и
устойчиво развитие
на център за
обществена
подкрепа в Община
Карнобат"

Изграждане на Център за обществена подкрепа за предоставяне на социални Маргарита
услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите в Община Качарова
Карнобат
Създаване на общностно базирани възможности за алтернативни дейности с
позитивен ефект за деца и младежи с девиантно поведение;
Създаване на условия за високо квалифицирана мултидисциплинарна
подкрепа на деца в риск, техните родители и семейства;
Повишаване капацитета на професионалната общност в Община Карнобат за
използване на специализирани подходи за работа с деца в риск и техните
семейства.

055922801;

Разкрита нова форма на социална услуга в общността
Брой лица от специализирани институции,
реинтегрирани в общността

гр. София

Фондация
"Защитено
жилище
ЗАЕДНО"

90264,37

90264,37

14 Област София

"САМ - Социална
адаптация за
младежи"

Проектът цели подобряване на качеството на живот на млади хора, отрасли в Гергана
Пожарски
специализирани институции за отглеждане на деца чрез създаване на
независимост от системата на социално подпомагане и развиване на
способности за самостоятелен живот, чрез полагане на достоен труд, срещу
съответстващо заплащане, оказване на необходимата помощ и подкрепа на
представители на целевата група по местоживеене, повишаване на
образователния и професионален статус на потребителите и превенция на
изоставянето, чрез повишаване на родителския капацитет.

0894606186

Брой на младежи, получили психологическа, правна и
социална помощ в резултат на прилагането на
проекта „САМ” ;
Брой на младежите, получили по-добри шансове за
социална адаптация (при намирането на работа,
поддържането на квартира и организиране свободното
си време);
Експертизи и заключения от ръководния екип за
младежи, приключили участието си в проекта;
Брой проведени професионални курсове и обучения;
Брой мероприятия за публичност;
Брой младежи, наети на работа и успешно справящи
се на работното място;

гр. Търговище Регионален
ул. ”Палаузов” център по
здравеопазване
№ 32-А
Търговище

BG051PO001-5.2.06-0073
BG051PO001-5.2.06-0012
BG051PO001-5.2.06-0196

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

БФП

115748641

Сдружение
“Различни, но
равни”

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Обща
стойност на
проектите

125016337

3

адрес на
управление на
кандидат

000057026

Име на
кандидата

131372462

К
о
м
п
о
н
е
н
т

BG051PO001-5.2.06-0043

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

гр. София
ж.к. "Гео
Милев"
ул.
"Постоянство"
№ 1, вх.А, ет. 4,
ап.10

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

23

2

Фондация "Утре
за всеки"

3

Държавна
психиатрична
болница за
лечение на
наркомании и
алкохолизъм

3

Сдружение
“Младежко Бюро
за социални
услуги и
граждански
инициативи” Плевен

BG051PO001-5.2.06-0149
BG051PO001-5.2.06-0237
BG051PO001-5.2.06-0185

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

Име на проекта

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

Създадена социална услуга „Защитена работилница”;
Разработени 7 индивидуални програми за
придобиване на базови професионални умения;
Създадени места за арт и трудотерапия;
Споделени добри практики;
Проведена кръгла маса за споделяне на добра
практика;
Организирана „Панорама на социалните услуги в
България”;

113551346

Сдружение
"Спортен клуб
"Дема"

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

гр. Перник

няма партньор
обл. Перник
гр. Перник
ул. "Търговска"
бл. 14, ап. 2

146220,26

146220,26

12 Област:
Пернишка
Община:
Перник
Град : Перник

"Шанс за
реализация"

Предоставяне на социални услуги за създаване на базови социални и трудови Ценка
Сергиева
умения за младежи с интелектуални затруднения чрез предоставянето на
иновативна форма на социална услуга „Защитена работилница” като
възможност за подобряване на качеството на живот и превенция на
социалното изключване.
Създаване на защитени места за арт и трудотерапия за лица с интелектуални
затруднения, които не са в състояние да участват в реална трудова дейност и
премахване на бариерите за активен трудов живот пред хората, полагащи
грижи за тях.;

131192445

3

БФП

Обща
стойност на
проектите

гр. София

няма партньор
гр. София
жк. Младост 1А,
бул."Александ
ър Малинов"
№19

139044,27

139044,27

14 област:
Софийска град:
София, район
Младост

"Комплексна
методика за
стимулиране на
физическата и
психическа
дееспособност, като
средство за
превенция на
социалното
изключване"

Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни – комплекс от Емилия
0887648305;
социални услуги, свързани със спорт, лечебна физкултура, възстановителни
Йорданова процедури и рехабилитация, културно-музикални мероприятия, здравни
Илиева
дейности, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално
включване; Въвеждане на нови алтернативни висококачествени форми за
социално включване; Създаване на система от мероприятия за осмисляне и
пълноценно ангажиране на свободното време чрез дейности със спортна,
социална, здравна и културна насоченост; Подобряване на общото
функционално състояние и преодоляване на последствията от сменения
ритъм на живот и намалената двигателна активност чрез редовно
упражняване на спортове и специфични възстановителни процедури,
подходящи за всеки индивидуален участник; Стимулиране на личностното
развитие чрез създаването на нови социални контакти, нови полета за изява и
придобиване на нови полезни умения от различен характер чрез участие в
организирани танцови и културни дейности;

Брой на участниците
Разкрити нови форми за социални услуги
Действащи групи
Анкети на участниците

175462363

3 АСОЦИАЦИЯ ЗА
ЛИЦА С
ИНТЕЛЕКТУАЛН
И
ЗАТРУДНЕНИЯ „
ВЯРА,
НАДЕЖДА,
ЛЮБОВ” - АЛИЗ

адрес на
управление на
кандидат

гр. София

гр. София
бул. "Васил
Левски" № 144,
вх. А, ет. 4,
ап.11

172835,42

172835,42

12 Област: София
Община: София
Град / село:
София

"Създаване на
Център за социална
рехабилитация и
интеграция на
възрастни хора,
претърпели
оперативно лечение
на рак на млечната
жлеза"

Създаване на модерно оборудван Център за социална рехабилитация и
Нина Ралева- 0894406440;
интеграция на възрастни хора (ЦСРИВХ) , претърпели оперативно лечение на Хаджийска
рак на млечната жлеза и премахване на орган;
Създаване на специално обучен екип от специалисти на ЦСРИВХ, който да
бъде ангажиран в ежедневната физическа рехабилитация и социална
интеграция на хората с увреждания;
Предоставяне на комплекс от терапевтични, социални, психотерапевтични и
образователни услуги на ползвателите на ЦСРИВХ.

Създадена структура за предоставяне на социални
услуги – Център за социална рехабилитация и
интеграция на възрастни хора
Брой и вид на предоставяните от Центъра услуги

131374577

Име на
кандидата

гр. София

няма партньор
гр. София
ул. "Пиротска"
№ 117

182679,24

182679,24

14 Област:
Софийска
Община:
София
Град София

"Създаване на
Консултативен
център за зависими
лица в лечение и
техните семейства
като средство за
справяне със
социалното
изключване"

Предоставяне на иновативна комплексна услуга по психо-социално
Доц. Соня
консултиране на пълноценна ресоциализация на зависими лица в лечение и
Тотева
техните семейства чрез създаване на Консултативен център за зависими лица
в лечение и техните семейства към ДПБЛНА – Суходол. Дейностите включват
осигуряване на поддържаща програма за ресоциализация на зависими,
преминали през лечение и психо-социална рехабилитация, консултиране и
адекватно насочване на зависими, потърсили за първи път лечение. Цел на
проекта е и повишаване на компетентността на професионалната общност и
информираността на обществото за ролята на психосоциалното консултиране
в превенцията на социалното изключване.

02/8325167;

Брой лица, включени в услугата;
Брой изработени наръчници по европейската
практика;
Брой компоненти на дейността на Центъра;
Брой осъществени супервизии;
Брой семейства/ членове на семейства включени;
Брой обучителни семинари проведени;
Брой външни на ДПБЛНА лица, потърсили социалната
услуга по проекта;

175492506

К
о
м
п
о
н
е
н
т

гр. Плевен

гр. Плевен
пл.
"Възраждане"
№1 , офис 311

ПО 1:
Сдружение
"Плевенски
обществен
фонд" Читалища;
ПО 2: Община
Плевен;

95004,03

95004,03

"АРТ-ЦЕНТЪР ЗА
12 Област:
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ПЛЕВЕН,
СОЦИАЛНА
Община:
ПЛЕВЕН, Град: ИНТЕГРАЦИЯ НА
ДЕЦА С
ПЛЕВЕН
НАДНОРМЕНО
ТЕГЛО"

Въвеждане на устойчивото предоставяне на нова за община Плевен социална Юлиана
услуга за деца с наднормено тегло и за техните семейства, разработване на
Стоянова
методология, терапевтични програми на основата на занимания с изкуства за
преодоляване на проблемите на децата с наднормено тегло чрез създване на
Арт-център и консултативен кабинет за консултиране и подкрепа на децата от
целевата група и техните семейства;

0896669205;

Оборудвани помещения;
Разработени методики;
Обучени служители;
Проведени мероприятия за публичност;
Проведени групови творчески занимания;
Проведени консултации;
Участници в петдневен лагер;

BG051PO001-5.2.06-0004

BG051PO001-5.2.06-0239

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ПО 1: Партньор
УМБАЛ "Царица
Йоанна" ИСУЛ;
ПО 2:
Сдружение
"Аюрведа
Рейки"

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

0888/251455;
076/601991;

24

155620,44

14 Област Велико
Търново,
община
Свищов, гр.
Свищов и
селата от
територията на
общината

"Създаване на
Център за
обществена
подкрепа за деца на
възраст между 3-18
г. и семейства в
Община Свищов"

Да съдейства за укрепване на системата за повишаване благосъстоянието на
децата и деинституционализация на деца посредством предоставяне на
услуги в общността.
1) Да се създадат възможности за достоен и пълноценен начин на живот и
подпомагане на личностната и социална интеграция на деца и семейства в
община Свищов чрез създаване и развитие на Център за обществена
подкрепа (ЦОП).
2) Да се осъществи необходима и подходяща закрила на деца и семейства в
риск чрез устойчиво предоставяне на комплексни услуги и обучение на
специалисти, работещи с деца.

Сдружение
"Социални
инициативи за
личностна
алтернатива" София

Сформиране на мобилна група от специалисти в областта на
Надежда
психологическото подпомагане и подкрепа за осъществяване на дейностите по Дженева
доставка на иновативната форма на социални услуги изграждане и въвеждане
в експлоатация на електронна интернет платформа за електронно включване
с цел интеграция и реинтеграция на лица в неравностойно социално
положение посредством психологическо подпомагане;

3

Сдружение
"Обществен
фонд за
подпомагане"

3

Фондация
Съпричастиеклон Силистра

BG051PO001-5.2.060261
BG051PO001-5.2.06-0021

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

155620,44

Име на проекта

Теменужка
Тодорова

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

0884/099312;
0631/40032;

Модернизиране на сградния фонд и функционално
обзавеждане
Брой сключени договори с одобрени кандидати за
работа в ЦОП
Брой Направления/Заповеди на ДСП/ОЗД за ползване
на услугите в ЦОП ;
Брой насочени потребители от МКБППМН 1;
Брой изготвени индивидуални оценки;
Брой изготвени Планове за грижи;
Брой разработени документи и процедури в ЦОП;
Брой специализирани обучения.
Брой супервизии и консултации;
При приключване на проекта
Брой информационни материали за провеждане на
кампании и брой конференции и публикации в
местната преса
Брой разработено ръководство „Социална работа с
деца и семейства и предоставяне на услуги в
общността”;

02/4627395;

Доставка на социална услуга за електронно
включване;
Проведен групово динамичен тренинг с представители
на целевата група в гр. Велико Търново;
Проведен специализирано обучение за придобиване
на умения за работа и администриране на интернет
платформа за електронно включване за четиримата
психолози ангажирани с предоставяне на социалната
услуга;
Проведени информационни семинара пред
потенциални бенефициенти, представящи
иновативната форма на социална услуга;
Общини обхванати по проекта;
Разкрити иновативни форми на социални услуги;

гр. Свищов

гр. Свищов
ул. "Цанко
Церковски" №
2

гр. София

няма партньор
гр. София
ж.к. "Света
Троица" бл.
331, вх. Б, ет. 8,
ап. 47

136381,82

136381,82

13 • Област:
Велико Търново
Община: Велико
Търново Град /
село: Велико
Търново;
• Област: Стара
Загора Община:
Стара Загора
Град / село:
Стара Загора;
• Област:
Плевен
Община:
Плевен Град /
село: Плевен;
• Област:
Хасково
Община:
Хасково
Град: Хасково;

"Иновативни форми
на социални услуги
за интеграция и
реинтеграция на
младежи и лица от
уязвими социални
групи –
психологическо
подпомагане и
електронно
включване”

гр.
Кърджали

гр. Кърджали
бул.
"Беломорски"
№ 46, ап. 24

няма партньор

115145,76

115145,76

14 Област:
Кърджали,
Община:
Кърджали,
Град :
Кърджали

„Електронно бюро за Разработване на нови иновативни подходи за електронно базирани услуги,
Стоян Динев 0361/62053;
социални услуги”
които подкрепят социалното и електронно включване на хора със специфични
увреждания и насочени към положителна промяна в качеството им на живот,
както и електронно включване на лица, които полагат грижи за зависими
членове на семейството.
Повишаване нивото на информираност на обществеността по отношение на
нови модели на социални услуги за превенция на социално изключване.

Нови иновативни форми на социални услуги в
общността.

няма партньор
гр. Силистра гр. Силистра
ул. "Добрич"
бл. 74, вх. В, ап.
54

105955,51

105955,51

12 Област:
Силистра
Община:
Силистра
Град / село:
Силистра

"Независимост…….., Проектът цели осигуряване на независимост в ежедневието на хората с
Красимира
увреждания чрез увеличаване на тяхната мобилност с помощта на
увереност………..,
Георгиева
иновативната социална услуга „от врата до врата”, насърчаване на
мобилност………!"
работодателите да наемат на работа хора с увреждания и повишаване
степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите
на хората с увреждания с цел промяна на обществените нагласи и премахване
на съществуващите стереотипи.

Брой лица ползвали Социалната услуга
Брой лица ползвали социален работник –
придружител.
Брой лица използвали посредническата услуга
Брой лица посещавали семинар „как да си намеря
работа
Брой представители на местния бизнес посетили
семинара за работодатели и хора с увреждания
Брой хора с увреждания посетили семинара за
работодатели и хора с увреждания

BG051PO001-5.2.06-0187

3

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

Фондация "Екип"

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

000133965

ЕИК (Булстат) кандидат

БФП

Обща
стойност на
проектите

BG051PO001-5.2.06-0120

1 Община Свищов

адрес на
управление на
кандидат

175671690

Име на
кандидата

108649632

К
о
м
п
о
н
е
н
т

1035513510017

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

0895435225;
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ЕТ Христинка
Стефанова

3

ЕООД
"Равноденствие"

2

Сдружение
"Социална
подкрепа и
информация"

BG051PO001-5.2.06-0151
BG051PO001-5.2.060163

Териториален
обхват на
проекта, място
на изпълнение

Име на проекта

Резюме/Основни дейности

Ръководител проект

Продължителност -месеци

Име на партньора/ите

Седалище

ЕИК (Булстат) кандидат

БФП

Обща
стойност на
проектите

телефон за
контакт

Индикатори-изпълнение

110020454

3

адрес на
управление на
кандидат

гр. Луковит

обл. Ловеч
общ. Луковит
гр. Луковит
ул. "Милин
камък" № 15

няма партньор

187242,18

187242,18

14 Област: Ловеч
Община:
Луковит
Град / село: гр.
Луковит , с.
Дерманци, с.
Бежаново, с.
Ъглен,
с.Петревене, с.
Румянцево,
с.Карлуково, с.
Беленци,
с.Торос, с.
Дъбен, с.
Тодоричене

"Център за
иновационни
социални стратегии
и практики за
подобряване живота
на хората в
пенсионна възраст"

Христинка
Прилагане на нов комплексен подход за повишаване качеството на живот и
Стефанова
осмисляне на ежедневието на хора в пенсионна възраст от община Луковит,
превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.
Развитие на социални услуги в общността, ориентирани към индивидуалните
нужди на потребителите и осигуряване възможност за социални контакти.
Прилагане на иновативни подходи при предоставянето на социални услуги за
превенция и преодоляване на социалното изключване чрез създаване на
условия и възможности за участие на подпомаганите лица в обществения
живот. Оптимизиране на системата за предоставяне на социални услуги.

200958745

Име на
кандидата

гр. София

гр. София
общ. Овча
купел
ул. "Букет" 80,
ет.15, ап.58

Фондация
"Социални
инвестиции и
ресруси"

170634,32

170634,32

12 Област:
София
Община:
Столична
Град / село:
гр.София

"Портал за
включване на
социално уязвими
групи”

Създаване на портал за превенция на социалното изключване и подкрепа,
Александър 0887022028;
чрез информиране, консултиране и предоставяне на услуги на уязвимите
Шопов
групи. Подготовка за развитие на нови форми на услуги в общността
съобразно потребностите на целевите групи. Осигуряване на социално
включване чрез предоставяне на услуги и консултации за целевите групи по
проекта; Прилагане на иновативен подход спрямо хората с увреждания чрез
предоставяне на възможност за електронното им включване и преодоляване
на социалната изолация; Осигуряване на добавена стойност чрез ангажиране
на хора с увреждания за предоставяне на консултации на целевите групи.

Съставена карта на социалните услуги в общността
Доклад за проучени потребностите от нов вид
социални услуги
Създаден портал за електронно включване на
социално уязвими групи и приоритетно за хора с
увреждания
Изработен и издаден на наръчник с информация за
портала

175743225

К
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о
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н
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BG051PO001-5.2.06-0028

Номер ИСУН

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

гр. София

гр. София
ж.к. "Света
Троица" бл.
366, вх.Г, ет.2,
ап.79

ПО 1: Община
Долна
Митрополия;
ПО 2: "ИкоМС"
ЕООД;

159566,47

159566,47

12 Област: Плевен "Дневен център за
Община: Долна хора от третата
възраст"
Митрополия
Град: Долна
Митрополия

Създаване на Дневен център за възрастни в община Долна Митрополия с
Лъчезар
капацитет 30 лица, самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на
Бозаджиев
своите проблеми, лишени от социални контакти, хора в надтрудоспособна
възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят
психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им
осигури условия за взаимопомощ,
възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот, които
имат възможност за културни и социални изяви.

Създаден интернет сайт;
Създадени и разпростространени информационни
материали;
Създаден дневен център;
Обучени и наети служители;
Конференции;

17638035,38

17658448,08

BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване"

0888555411;

0898772097;

Брой разкрити нови форми на социални услуги в
общността
Общ брой потребители на услугата
Брой обучени лица за извършване на услугата
Брой назначени лица за предоставяне на услугите
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