ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПРОЕКТ BG 051PO001-5.2.12-0066-C0001
„Деинституционализация в действие“

Община Провадия изпълнява нов проект по ОП РЧР 2007-2013г.
На 01.11.2014г. стартира изпълнението на проект BG051PO0015.2.12-0066-C0001 “Деинституционализация в действие”, финансиран по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO0015.2.12 “Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 “Разкриване на
социални услуги в общността”.
Общата стойност на проекта е 192 869,29 лв., които представляват
100% от безвъзмездната финансова помощ и не се изисква съфинансиране
от Община Провадия. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца и
следва да приключи на 01.11.2015г.
Обща
цел
на
проекта
е
социалното
включване
и
деинституционализация на деца и младежи с увреждания и деца и младежи
настанени в специализирани институции.
Специфични цели на проекта са: 1. Разкриване на услуга “Център за
настаняване от семеен тип”, с капацитет за настаняване 12+2 деца и
младежи, от които - 8 деца и младежи с увреждания, настанени в
специализираните институции за деца с умствена изостаналост и за деца с
физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи за деца; 4
деца и младежи, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа;
2 деца с увреждания в общността. 2. Разкриване на услугата “Защитено
жилище”, с капацитет 8 деца и младежи, настанени в домове за деца,
лишени от родителска грижа.
Основни дейности по проекта: 1. Сформиране на екип за управление
на проекта. 2. Подбор и наемане на персонал в новоразкритите социални
услуги. 3. Подготовка и преместване на децата и младежите в социалните
услуги ЦНСТ и ЗЖ. 4. Подготовка за преминаване към държавно
делегирана дейност. 5. Предоставяне на социалната услуга ЦНСТ и
Предоставяне на социалната услуга ЗЖ. 6. Разпространение на
информация и публичност. 7. Мониторинг и отчетност на проекта.

“Този информационен материал е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Провадия и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.”

