Номер МИКСИ

2

3

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010200
0182
0208

1

Име на водещата организация

Община Искър

Община Нови Пазар

Общински читалищен съвет Търговище

официален адрес

ул. ”Г. Димитров” 38
5868 Искър
обл. Плевен

Име на партньора/ите

официален адрес

Име на проекта

Плевен
"Грижи за достоен живот"
Сдружение "Развитие на личността
ул. „Н. Рилски” 46 бл. 2/366 –
и човешките общности"
Б-10

ул. ”Васил Левски” № 3
гр. Нови пазар, обл. Шумен

Женско ромско сдружение "Хаячи"

ул. ”Голо Бърдо” №15, гр.
Нови Пазар, община Нови
Пазар, област Шумен

ул. Раковски № 4
Търговище

Търговищко дружество за
психично здраве

7700 Търговище
Палаузов 32, А

"За по-добър и достоен живот"
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Номер МИКСИ
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BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010206
0186
0348
0193
0195
0367

6

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

официален адрес

пл. “Тодор Живков” № 6
2161 гр. Правец

Сдружение "Национален център за
социална рехабилитация"

гр. София 1309
ж.к. Илинден бл. 1, ап. 35

"Социален асистент” и „домашен помощник” за
независим живот"

пл. „Тича” № 1
гр. Долни чифлик

Сдружение „Форум гражданско
общество”

Град Варна 9000, ул.
„Самарско знаме” 1

"Помощ завъзрастните хора чрез създаване на
нова професия „домашен помощник” в община
Долни чифлик"

Община Смядово

пл. „Княз Борис І” № 2
гр. Смядово

Сдружение ”Бъдеще за
инвалидите”- Шумен

гр. Шумен,ул. ”Тракия”№ 8

"Социален асистент и домашен помощник грижа в семейна среда за независим и достоен
живот за нуждаещите се в община Смядово"

Община Септември

ул. “Александър
Стамболийски” № 37а
4490 гр. Септември

Фондация ЕКИП

гр. София
бул. “Янко Сакъзов” № 22

"Да помогнем на хората в неравностойно
положение"

ул. Захари Стоянов” № 26
гр. Драгоман 2210
община Драгоман
Област Софийска

Фондация "Приобщаване"

бул. България № 58
5900 гр. Левски

Сдружение "Надежда 2002"

Община Правец

Община Долни Чифлик

Община Драгоман

община Левски

Име на проекта

кв. “Хаджи Димитър” бл. 92, "Предоставяне на услугата „домашен помощник”
вх. Б, ет. 1, ап. 27
и грижа в семейна среда на хора с увреждания и
гр. София
самотноживеещи хора от община Драгоман"

гр. Горна Оряховица
ул. „Ангел Кънчев” № 86

"Подкрепа за независим живот чрез
предоставяне на услугата „домашен помощник” в
община Левски"
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Номер МИКСИ

13

14

15

16

17

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010283
0233
0213
0185
0180
0257

12

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

официален адрес

Име на проекта

Териториална организация на
научно-техническите специалисти

ул. Александровска 28
гр. Русе

Мирели ЕООД - гр. Бяла

7100 гр. Бяла
пл. Екз. Йосиф І № 9

"Предоставяне на услугата домашен помощник община Бяла"

ул. ”П.К. Яворов” 4
гр. Гоце Делчев

Община Гърмен

с. Гърмен, ул. “Първа” № 35, "Предоставяне на алтерантивна социална услуга
общ. Гърмен, обл.
„социален асистент” за деца с физически и
Благоевград
интелектуални увреждания в община Гърмен"

ул. „Обединение” № 16
4900 гр. Мадан
обл. Смолян

Община Мадан

4900 град Мадан, област
"Надежда за достоен живот - гр. Мадан"
Смолян,
ул.
“Обединение” № 14

ул. Цар Освободител № 66
7139 с. Ценово
Област Русе

няма

ул. ”Братя Миладинови-юг” №
50
4270 гр. Първомай

Фондация "Озон" - гр. Сливен

пл. Възраждане 3
5300 Габрово

Сдружение "Общинско дружество
на инвалидите - Габрово"

Фондация "Диалог за
толерантност - 2006"

Дружество за заетост и структурно
развитие "Мадан" ООД

Община Ценово

Община Първомай

Община Габрово

"Независим живот и социално включване чрез
предоставяне на социалнитие услуги „социален
асистент” и „домашен помощник” в община
Ценово"

Сливен
"Грижа в семейна среда за хора в нужда от
жк „Дружба” бл. 40 вх. Д ап. община Първомай"
10

гр. Габрово
ул. Брянска 56

„Домашният помощник - грижа в семейна среда
за независимост и достоен живот на хора с
различни видове увреждания и самотноживеещи
хора"
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23

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010224
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0187
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0358
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18

Име на водещата организация

официален адрес

Фондация "Околна среда, здраве, жк "Дружба” бл. 40 вх. Д ап. 10
8800 Сливен
общество, наука - ОЗОН"

Име на партньора/ите

официален адрес

Община Марица

гр. Пловдив
област Пловдив
бул.”Марица” 57А

Име на проекта

"Социална грижа и помощ у дома за хора с
увреждания и самотноживеещи хора от
селищата на община Марица"

Община Враца

ул. “Стефанаки Савов” № 6
3000 Враца

Сдружение "МОСТ - Враца"

Община Свищов

ул. „Цанко Церковски” № 2
5250 Свищов
обл. Велико Търново

Фондация ЕКИП

Община Сливница

пл. „Съединение” № 1
гр. Сливница

Фондация "Приобщаване"

кв. “Хаджи Димитър” бл. 92, "Предоставяне на услугата „домашен помощник”
вх. Б, ет. 1, ап. 27
в община Сливница"
гр. София

община Елин Пелин

пл. „Независимост” № 1
2100 гр. Елин Пелин,
обл. Софийска

Фондация "Приобщаване"

гр. София
"Предоставяне на услугата „домашен помощник”
кв. “Хаджи Димитър” бл. 92, за нуждаещи се лица от община Елин Пелин"
вх. Б, ет. 1, ап. 27

пл. Общински 1
6300 Хасково

няма

Община Хасково

3000 гр. Враца, ул. “Лукашов” "Заедно за по-добър живот"
№11

гр. София
бул. “Янко Сакъзов” № 22

"Достоен живот"

"Предоставяне на социалната услуга в
общността „социален асистент”
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Номер МИКСИ

25

26

27

28

29

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010322
0276
0272
0248
0323
0263

24

Име на водещата организация

Сдружение Център за
образователни програми и
социални инициативи

Фондация "Институт за социални
услуги в общността" (ИСУО)
София

Сдружение "Регионална
достъпност"

официален адрес

Име на партньора/ите

официален адрес

ул. Искър 1А, партер, офис №
8
8600 Ямбол

1. Община Ямбол

1. 8600 Ямбол, ул. „Г. С.
Раковски” № 7

2. Сдружение "Център за
психосоциална подкрепа"

ж.к. “Овча купел”, бул. “Овча
купел”,
ул. 672 № 3А
София 1618

Община Горна Оряховица

ул „Гурко" № 9
Гр. Русе

1. Община Две могили
2. Дружество за лица с тежки
физически увреждания "Смелост" Русе

Община Бяла Слатина

Народно читалище
"Просвещение" гр. Стрелча

Община Перущица

Име на проекта

"В своя дом"

2. София, ж.к. Дружба-2, бл.
523, вх. Г, ап. 2
гр. Горна Оряховица
"Социални услуги в домашна среда в община
пл. ”Георги Измирлиев” № 5 Горна Оряховица"
обл. В. Търново

1. гр. Две могили
бул. ”България” № 84
2. Гр. Русе
ул “ Борисова “ № 99 бл.
“Йордан Йовков “ вх А
гр.Бяла Слатина
ул. Марица № 14

Независимост, запазено достойнство и
интеграция на хората с увреждания чрез
предлаганите социални услуги - социален
асистент - домашен помощник”

ул.”Климент Охридски„ № 68
Гр. Бяла Слатина

Сдружение "Първи юни"

"Социални услуги в община Бяла Слатина"

пл. ”Дружба” № 1
гр. Стрелча

Общинска администрация гр.
Стрелча

област Пазарджик
община Стрелча
гр. Стрелча- 4530
пл. „Дружба” № 2

"Грижа за достоен живот"

ул. „Отец Паисий” № 2
гр. Перущица

Сдружение с нестопанска цел на и
за хора с увреждания НАДЕЖДА гр.
Перущица

Гр. Перущица 4225
Ул. Отец Паисий 2

Предоставяне на социални услуги – Социален
асистент в Община Перущица
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Номер МИКСИ
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BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010199
0188
0178
0184
0230
0372

30

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

пл. „Христо Ботев” № 1
гр. Вълчи дол

няма

"Подкрепа за достоен живот"

ул. Царица Йоанна 2
2900 Гоце Делчев

няма

"Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи
лица в община Гоце Делчев"

ул. „Христо Янчев” № 59
град Долни Дъбник 5870
Област Плевен

няма

"Социалните асистенти - помощ за достоен
живот на самотно живеещи стари хора и болни
граждани от община Доблни Дъбник"

ж.к.Люлин 7, ул. Добринова
скала № 42,Грийн сити
център Офис 54
гр. София

Фондация "Социални норми"

Община Мирково

ул. „Александър
Стамболийски” № 35
2086 село Мирково
община Мирково
област Софийска

Фондация "Социални норми"

Община Монтана

ул. „Извора” № 1
3400 Монтана

няма

Община Вълчи дол

Община Гоце Делчев

Община Долни Дъбник

Фондация "Агенция за правна
сигурност и медиация"

официален адрес

Име на проекта

гр. Правец, ул. “Опълченска” "Предоставяне на социалната услуга „социален
№ 11
асистент” за лица от община Ботевград"

гр. Правец
ул. “Опълченска” № 11

"Предоставяне на социалната услуга „социален
асистент” в община Мирково"

"Социални услуги в общността - алтернатива за
лица, зависими от грижа, в община Монтана"
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Номер МИКСИ
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BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010236
0219
0212
0362
0292
0249

36

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

Община Велики Преслав

ул. „Борис Спиров” 58
9850 Велики Преслав
Шуменска област

няма

Община Велико Търново

пл. “Майка България” 2
5000 Велико Търново

Сдружение "Център за социални и
здравни грижи"

ул. Марно поле 21
гр. Велико Търново

"Достоен живот за хората в неравностойно
социално положение

Сдружение "Дружество за
разпространение на знания" Смолян

бул. ”България” № 24А
гр. Смолян

1. Община Смолян

1. гр. Смолян 4700, бул.
„България” № 12

"За достоен и независим живот в Родопите"

Общинска агенция за устойчиво
развитие - Карлово

Община Елена

Сдружение "Младежко бюро за
социални услуги и граждански
инициативи"

2. "Регионално дружество за
заетост и структурно развитие"
ООД
бул. ”Освобождение” 4
Карлово

Община Плевен

Име на проекта

"Грижа в семейна среда на територията на
община Велики Преслав"

2. 4700 гр. Смолян
бул. „България” № 10
"Предоставяне на услугата „социален асистент”
и „домашен помощник” в община Карлово"

няма

ул. „Иларион Макариополски” Сдружение "Център за социални и
24
здравни грижи"
гр. Елена

пл. “Възраждане” № 1
офис 311
5800 Плевен

официален адрес

ул. Марно поле 21
гр. Велико Търново

пл. ”Въэраждане” № 2
5800- гр. Плевен

"Грижи в семейна среда за независим и достоен
живот на лица и деца с увреждания и самотно
живеещи хора - услуги „социален асистент” и
„домашен помощник”

"Подкрепа и утеха за старите хора в селата"
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43

44

45

46
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BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010339
0326
0314
0179
0305
0243

42

Име на водещата организация

Община Карнобат

ЕТ " РАН- Райна Кулева" гр.
Разград

Община Свиленград

Община Борово

Сдружение "Здравен форум"

Сдружение "Сперанца"

официален адрес

Име на партньора/ите

официален адрес

Име на проекта

бул.”България”№ 12
8400 Карнобат

няма

ул. “Данаил Дечев” № 8, ап. 1
гр. Разград

Община Разград

бул “България”32
6500 Свиленград

няма

ул. “Никола Й. Вапцаров” №
1а
гр. Борово

"Сдружение "Нов избор"

ж.к. Илинден, бл. 1
гр. София 1309

Община Плевен

5800 гр. Плевен
пл. ”Въэраждане” № 2

"За равен достъп"

ул. “Антон Иванов” № 6
гр. Твърдица

Фондация "Асоциация за развитие
на туризма и занаятите - българско
възраждане"

Гр.Сливен
ул.”Генерал Столипин”
№5, ІІ ет.

"Грижа в семейна среда на хора с увреждания и
самотно живеещи хора от община Твърдица чрез
предоставяне на услугата „социален асистент” и
„домашен помощник”

"Подкрепа за достоен и независим живот на хора
с увреждания и самотноживеещи възрастни хора
от община Карнобат"

гр. Разград 7200
бул. “Бели Лом” № 37А

"Преодоляване на социалната изолация и
гарантиране на равноправно положение на
хората с увреждания и възрастни хора"

"Да подадем ръка - за едно по-добро бъдеще"

гр. Стражица, ул.”Марица”1а "Подай ми ръка"
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49
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51

52
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0361
0296
0247

48

Име на водещата организация

Община Сунгурларе

Община Провадия

Община Роман

"Регионално дружество за заетост
и структурно развитие - Ветово"
ООД

Сдружение за младежки
инициативи и толерантност
“Просто приятели”

Община Тунджа

официален адрес

Име на партньора/ите

ул. "Георги Димитров" 2
гр. Сунгурларе 8470

няма

"По-добър живот за самотно живеещи и хора с
увреждания от община Сунгурларе"

ул. „Дунав” 39
9200 Провадия -

няма

"Подкрепа за социално включване на уязвими
групи от община Провадия

бул. “Хр. Ботев“ № 136
Гр. Роман

няма

"Грижа в семейна среда за достоен и независим
живот на самотно живеещи възрастни хора и
хора с увреждания в община Роман"

ул. Дунав 3
гр. Ветово
община Ветово

Фондация "Идея за Русе"

ул. “Св. Богородица”№5
гр. Тополовград

пл. ”Освобождение” № 1
гр. Ямбол

Община Тополовград

официален адрес

Гр. Русе
ул. Плиска 19

пл. Освобождение№1
гр. Тополовград-6560,
обл. Хасково

няма

Име на проекта

"Развитие на услугата „социален асистент” в
община Ветово, област Русе"

„Възможност за промяна чрез предоставяне на
услугите “Домашен помощник” и “Социален
асистент.” ”

"Равни възможности и независим живот чрез
услугата „социален асистент”
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55

56

57

58

59

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010235
0203
0291
0290
0228
0211

54

Име на водещата организация

АСИМПФРМГП-Здравна къща
"Медика" ООД

официален адрес

ул . „Пирот” № 24
гр. Русе

Име на партньора/ите

официален адрес

Име на проекта

"Помощ за независим и достоен живот"

няма

ул. „България” № 92
гр. Опака
обл. Търговище

Общински читалищен съвет гр.
Търговище

Община Бойница

с. Бойница
общ. Бойница
обл. Видин

няма

община Радомир

Пл. „Свобода” No. 20
гр. Радомир, 2400

Фондация "Райна"

Община Камено

ул. ”Освобождение” 101
8120 Камено

няма

"Подкрепа за независим и достоен живот за
възрастни и хора с увреждания"

пл. „Велбъжд” № 1
2500 Кюстендил

няма

"Грижа за хората от различни възрасти чрез
предоставяне на услугите „социален асистент” и
„домашен помощник” в община Кюстендил"

Сдружение "Стратегии, идеи и
дейности за устойчиво развитие
на град Опака"

Община Кюстендил

Търговище, Раковски 4

"Достойни и независими"

"Помощ на хората в неравностойно положение"

с. Долни Раковец, общ.
Радомир, обл. Перник

"За един по-добър живот на самотноживеещи
хора и хора с увреждания в община Радомир"
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Номер МИКСИ

61

62

63

64

65

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010271
0222
0308
0302
0260
0251

60

Име на водещата организация

официален адрес

Сдружение за заетост, социални
дейности и развитие - "Искър-ВитДунав"

ул. Св.Св. Кирил и Методий
№ 70

Име на партньора/ите

официален адрес

Плевен
"Подкрепа за равен шанс и пълноценен живот"
Сдружение "Развитие на личността
ул. „Н. Рилски” 46, бл. 2/366,
и човешките общности" Плевен
вх. Б-10

ул.”Батак” № 23
гр. Пазарджик

Община Пазарджик

Община Златоград

ул. „Стефан Стамболов” 1
град Златоград

няма

"Джи Ем Пи Комерсиал" ООД

Бул. Х. Димитър № 14 ет. 3
Гр. Сливен

"ЕСО Комерс" ООД

Гр. Сливен
Бул. Г. Данчев 75

Сдружение "Про медика - здраве
за всички -2006"

гр. Велико Търново
ул. „Хаджи Димитър” № 45

Община Велико Търново

5000 Велико Търново
пл. “Майка България” 2

Фондация "Единство 22"

бул. Димитър Петков № 64
вътрешна къща
София

Фондация "Да бъдеш"

Сдружение "2002 Надежди"

Име на проекта

Бул. България № 2
4400 Пазарджик

"Достоен живот"

"Независимост и социално включване на хора с
увреждания и самотно живеещи хора от община
Златоград"

"Социални услуги в семейна среда"

"Грижа за независим и достоен живот за хора с
увреждания и самотно живеещи възрастни хора услуги „социален асистент” и „домашен
помощник"

София, ул. Света гора № 8 ет. "Грижа в семейна среда за възрастни хора"
1
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67

68

69

70

71

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010266
0231
0216
0202
0191
0303

66

Име на водещата организация

Община Кресна

официален адрес

Име на партньора/ите

официален адрес

ул. ’’Македония’’ № 96
град Кресна
област Благоевград

Сдружение "Нов изброр

гр. Стражица
ул. ”Марица” 1а

Фондация "Тайм Екопроекти"

пл. „Възраждане”, 3, ет. 3, ап.
15
1303 София

Сдружение "Шанс и подкрепа" Трявна

ул. “Уста Иван” № 8
5350 Трявна

Община Маджарово

Сдружение с нестопанска цел
"Светлина и за нас"

Община Ловеч

Име на проекта

"Заедно вкъщи"

Фондация "Живот с достойнство" 1606 София, ул. Дамян Груев "Надежда за достоен живот - социални
№ 10-12
асистенти и домашни помощници за възрастни с
увреждания и самотно живеещи"

няма

"Независим и достоен живот за хората с
увреждания и самотно живеещите хора в община
Трявна - дейности „социален асистент” и
„домашен помощник”

ул. ”Петър Ангелов” № 1
6480 Маджарово
обл. Хасково

няма

"За по-достоен живот"

ул. „Палаузов” 4
7700 Търговище

Сдружение "Търговищко
дружество за психично здраве"

ул. ”Търговска” № 22
5500 гр. Ловеч

няма

7700, гр. Търговище
ул. „Палаузов” № 32А

"Шанс и за нас"

"Предоставяне на алтернативни социални услуги
„социален асистент” и „домашен помощник” в
подкрепа на възрастни и хора с увреждания"
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73

74

75

76

77

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010225
0194
0324
0196
0363
0344

72

Име на водещата организация

Община Пещера

Община Баните

Читалище "Съзнание-1927"

Фондация "Св. Архангел"

Община Павел баня

Община Исперих

официален адрес

ул. Дойранска епопея № 17
4550 Пещера

Име на партньора/ите

Фондация "Фонд за превенция на
престъпността - инициативи и
гражданска активност"

ул. „Стефан Стамболов” № 3 "Регионално дружество за заетост
4940 с. Баните
и структурно развитие" ООД Смолян

ул. „Хан Аспарух” № 30
с. Долни Вадин
общ.Оряхово
обл.Враца

Сдружение «Плевенски Обществен
Фонд – ЧИТАЛИЩА»

ж.к. ”Западен парк”
ул. ”Западна” № 5
Гр. София

няма

ул. “Освобождение” № 15
6155 Павел баня

Сдружение с нестопанска цел „За
Павел баня”

ул. Дунав 2А
7400 Исперих
област Разград

няма

официален адрес

Име на проекта

Пещера
"Социални услуги в помощ на възрастните хора"
ул. „Дойранска епопея” №5,
ет.4

4700, гр. Смолян
бул. „България” № 10

"Подкрепа за достоен живот"

гр. Плевен
"Старите хора в селата имат нужда от помощ"
ул. “П. Р. Славейков”, № 23

„Избор на достоен живот и независимост”

гр. Павел баня 6155
ул.”Столетов”№14

"Домашен помощник”

"Алтернатива за независим живот"
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79

80

81

82

83

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010312
0209
0334
0278
0254
0241

78

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

официален адрес

Име на проекта

ул. Синчец № 4
3500 Берковица
обл. Монтана

Община Берковица

Гр. Берковица – 3500
пл. Й. Радичков № 4

"Грижа за независимост и достоен живот на хора
с увреждания и самотно живеещи възрастни
хора"

Община Козлодуй

ул. „Христо Ботев” № 13
3320 Козлодуй

няма

"Грижа и подкрепа за хората в неравностойно
положение"

Община Угърчин

площад “Свобода” 1
5580 Угърчин
Област Ловеч

няма

Грижа за хората - предлагане на алтернативна
социална услуга „домашен помощник” в община
Угърчин

Община Ракитово

ул. "Христо Ботев" № 4
етаж 2, офис № 9
Гр. Ракитово

Фондация "Озон" - гр. Сливен

Сдружение "Достоен живот"

Сдружение "Майка Тереза" - Русе

Сливен
жк „Дружба”
бл. 40 вх. Д ап. 10

"Животът е богатство, да го превърнем в
съкровище. Грижа в семейна среда за независим
и достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи чрез
предоставяне на социалните услути „социален
асистент” и „домашен помощник”

няма
ж.к. „Родина” 2
ул. ”Сини камъни” № 19, ет. 1
Русе

Сдружение "Регионални
инициативи - Велико Търново"

ул. ”Никола Габровски” № 55
А
гр. Велико Търново

Община Златарица

"Грижа в семейна среда за хора в нужда от
община Ракитово"

Град Златарица
ул. „Стефан Попстоянов”
№ 22

"За по-добра грижа"
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85

86

87

88

89

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010288
0285
0238
0204
0357
0349

84

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

официален адрес

ул. „Пирин” № 112, вх. Б
2800 Сандански

Фондация "Фонд за превенция на
престъпността – Инициативи и
гражданска активност” Пазарджик

Пазарджик
бул. „Александър
Стамболийски” № 8

ул. ”Септемврийско въстание”
№ 55
гр. Върбица

няма

"Домашен помощник” - съвременна грижа за
нуждаещите се от община Върбица"

община Дулово

ул. „ Васил Левски ” № 18
гр. Дулово

няма

Център за социални услуги "За един по-добър и
достоен живот"

Община Борино

4824 с. Борино
община Борино
област Смолян

Съюз на българските организации
за социални дейности, заетост и
предприемачество

бул. „България” № 10
4700, гр. Смолян

ул. Евридика № 10, вх. В, ет.
4, ап. 32
Смолян 4700

1. Община Чепеларе

1. Ул.”Беломорска” 44 Б
Гр. Чепеларе 4850
обл. Смолян

2. "Регионално дружество за
заетост и структурно развитие "
ООД Смолян
Сдружение "Шанс и подкрепа"
Трявна

2.
бул. „България” № 10
гр Смолян
5350 град Трявна
ул. “Уста Иван” № 8

Фондация "Перспективи" Сандански

Община Върбица

Сдружение "Развитие - ХХІ век" Смолян

Община Летница

бул. "България" № 19
5570 Летница

Име на проекта

"Перспектива за достоен живот"

"Живот с достойнство - с. Борино"

"Социална подкрепа за хора с увреждания и
самотно живеещи възрастни в община Чепеларе
- услуги „социален асистент” и „домашен
помощник”"

"Грижа в семейна среда за независим и достоен
живот на хора с различни видове увреждания и
самотно живеещи хора - дейности „социален
асистент” и „домашен помощник” в община
Летница"
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BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010265
0250
0192
0190
0366
0297

90

Име на водещата организация

Община Своге

Община Асеновград

официален адрес

Име на партньора/ите

ул. „Ал. Стамболийски” № 7
гр. Своге

Фондация "Алианс-А.Н.А.-Мария"

гр. Асеновград 4230
Пл. "Академик Николай
Хайтов " № 9

няма

"Любомир Мишев - КИМ 96" ЕТ

ул. ”Г. Димитров” № 38
село Игнатица
общ. Мездра
обл. Враца

Община Мездра

ЕТ "Христинка Стефанова"

ул. „Милин камък" № 15
гр. Луковит

Община Луковит

Община Хитрино

СНЦ с обществено полезна
дейност "Воля и спорт"

официален адрес

Име на проекта

град Перник 2300
"Предоставяне на социални услуги в Своге"
пл. ”Кракра Пернишки” 14/48

обл. Враца
3100 Мездра
ул.”Хр.Ботев”№27

Гр. Луковит, обл.Ловешка,
ул.”Възраждане” 73

ул. ”Възраждане “45
с. Хитрино
обл. Шумен

СНЦ "Агробизнес център / Бизнес
инкубатор Шумен"

Шумен
ул. Цар Освободител 130

ул. ‘Генерал Гурко’ 1а ап. 19
гр. Кубрат

1. Сдружение "Регионална
достъпност"

1. ул „Гурко „ № 9
Гр. Русе

Създаване на възможности за по-пълно
включване в социалния живот и подобряване на
икономическия статус на 46 жители на община
Асеновград, представители на всички етнически
общности, на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора, чрез
предоставяне на услугата "Домашен помощник"
"Социални услуги в семейна среда"

"Възможност за независим живот и социално
включване на хора с увреждания и самотно
живеещи хора от община Луковит чрез
предоставяне на социални услуги „социален
асистент” и „домашен помощник”
Грижа в семейна среда за независим и достоен
живот на хора с увреждания и самотно живеещи
възрастни хора”

"Живот без граници"

2. ул. “ Борисова “ № 99 бл.
2. Дружество на лица с тежки
“Йордан Йовков“ вх. А
физически увреждания "Смелост" гр. Русе
Русе
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BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010181
0264
0368
0267
0258
0320

96

Име на водещата организация

Община Благоевград

Сдружението с нестопанска цел
"Център за младежки инициативи"

официален адрес

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

ул. ’’Калоян’’ No 9
гр. Шумен

Име на партньора/ите

официален адрес

Гр. Благоевград
"Предоставяне на социални услуги в общността
Сдружение "Реална помощ за хора
ж.к. ”Струмско-ц” бл.25 А, ет. за хора с увреждания и самотно живеещи стари
в неравностойно положение"
4, ап. 11
хора от община Благоевград"

СНЦ "Агробизнес център / Бизнес
инкубатор Шумен"

Шумен
ул. Цар Освободител 130

2. Община Хитрино

2. с. Хитрино
обл. Шумен
ул. ”Възраждане “45

Дунавски еврорегионален
граждански форум

к-с Съединение бл. 8, партер
3700 Видин

Община Видин

Гр. Видин 3700
пл. Бдинци 2

Фондация за социални
инвестиции и ресурси

жк Павлово, ул. Пирин № 14,
ет. 4
София

Община Елин Пелин

гр. Елин Пелин
Пл. „Независимост” N 1

ул. “Симеон Велики” 33
гр. Силистра

Фондация "Съпричастие" - клон
Силистра

ул. „Добрич”, бл. 74, вх. В
гр. Силистра

кв. Байкал, ул. “Дружба” 10
Кърджали

няма

Община Силистра

Сдружение "Център за развитие" гр. Кърджали

Име на проекта

"За по-добър живот"

Грижи у дома

"Грижа в семейна среда"

"Обгрижване в семейна среда на хора с
различни видове увреждания и самотно
живеещи хора от община Силистра чрез
дейностите „социален асистент” и „домашен
помощник”
"Предоставяне на услугата „домашен помощник”
за възрастни хора от община Кърджали"
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Номер МИКСИ

103

104

105

106

107

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010353
0340
0318
0215
0319
0310

102

Име на водещата организация

Община Малко Търново

Община Разлог

Община Ново село

Община Айтос

Община Чирпан

Община Раковски

официален адрес

Име на партньора/ите

официален адрес

ул. “Малкотърновска комуна”
№3
гр. Малко Търново

няма

"Предоставяне на социалната услуга „домашен
помощник” в ообщина Малко Търново

ул. „Ст. Стамболов” 1
2760 Разлог

няма

"Достоен живот в семейна среда чрез
предоставяне на услугата „домашен помощник”

ул. „Арх. Илия Попов” № 89
3784 Ново село
обл. Видин

Фондация „Сбъдната мечта” – с.
Гомотарци

ул. „Цар Освободител” 3
гр. Айтос

няма

"Социални услуги в общността за самотно
живеещи стари хора и хора с увреждания в
община Айтос"

пл. „Съединение” № 1
6200 Чирпан

няма

"Да подадем ръка и да дарим искра надежда"

пл. България 1
Гр. Раковски

няма

"Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора - дейности
„социален асистент” и „домашен помощник” в
община Раковски"

ул. „Втора” 1
с. Гомотарци
Община Видин

Име на проекта

"Шанс за всички"
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Номер МИКСИ

109

110

111

112

113

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010183
0352
0328
0316
0274
0374

108

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

к-с ”Славейков”, бл. 55
вх. У, ет. 6, ап. 21
гр. Бургас

Сдружение "Център за
подпомагане на лица в
неравностойно положение" - гр.
Бургас

Сдружение "Екосвят"

ул. Главинкова 23
Плевен

Сдружение "Младежки форум"

Община Кърджали

бул.”България” 41
6600 Кърджали

няма

"Подкрепа за промяна"

Община Кнежа

ул. „Марин Боев” № 69
гр. Кнежа

няма

"Осигуряване на грижи за хора в неравностойно
положение и самотно живеещи възрастни хора
чрез дейности „социален асистент” и „домашен
помощник” в община Кнежа"

Община Банско

пл. Никола Вапцаров 1
2770 Банско

няма

"Да подобрим качеството на живот на хората в
неравностойно положение чрез услугите
„социален асистент” и „домашен помощник”

бул. “България” № 13
4960 гр. Рудозем

Средно общообразователно
училище "Христо Ботев" - с.
Чепинци

Сдружение "Свети Иван Рилски"
гр. Бургас

Сдружение "Младежки
инициативи за развитие" - гр.
Рудозем

официален адрес

Име на проекта

ж/к.’’Братя Миладинови’’,бл. "Грижа в семейна среда за лица с различни
66,вх. 5
видове увреждания в град Бургас, чрез
гр.Бургас 8000
предоставяне на услугата „социален асистент”

5800 Плевен
ул. ген Колев 29

ул. ”Просвета” № 17
с. Чепинци
общ. Рудозем

"Отзив за нуждите ви"

"Подкрепа за преодоляване на социалната
изолация на самотно живеещеи хора и лица с
увреждания от община Рудозем"
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Номер МИКСИ

115

116

117
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BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010365
0299
0255
0232
0252
0229

114

Име на водещата организация

Фондация "Център за устойчиво
развитие на община Неделино"

СНЦ Девора

Сдружение с нестопанска цел
“Партньори за Европейско
развитие – град Елхово”

Община Цар Калоян

Бултекс ЕООД

Сдружение "Превент" гр. София

официален адрес

Име на партньора/ите

ул. „Кочо Чистоменски” № 5
гр. Неделино

няма

ул. В. Левски № 6
гр. Якоруда

1. Община Якоруда

1. ул. В. Левски № 1
гр. Якоруда
обл. Благоевград

2. Община Белица

2. ул. Георги Андрейчин 15
гр. Белица 2780

ул. “Витоша” № 20, бл. 1, вх.
Б- 13
Област Ямбол
град Елхово

Община Елхово

пл. ”Демокрация” № 1
гр. Цар Калоян 7280

няма

пл. ”Кракра Пернишки” 14/48
град Перник

Фондация "Алианс-А.Н.А.-Мария"

жк Стрелбище, ул. Орехова
гора бл. 14 ет. 1
София

Община Рила

официален адрес

Име на проекта

"Домашен помощник" - първа стъпка в
развитието на мрежа от социални услуги в
общините Златоград и Неделино"

"Дайте шанс и на нас"

област Ямбол, град Елхово, "Да помогнем на човек в беда"
ул.”Търговска” № 13

"Предоставяне на грижа в семейна среда за
независимост и достоен живот на хора с
различни видове увреждания и самотноживеещи
хора - дейности „социален асистент” и „домашен
помощник” в община Цар Калоян
град Перник 2300
"Грижа в семейна среда за независим и достоен
пл. ”Кракра Пернишки” 14/48 живот"

гр. Рила
пл. “Възраждане” № 1

"Партньорство за подобряване качеството на
подпомагащите дейности в община Рила чрез
предоставяне на алтернативни социални услуги"
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Номер МИКСИ

121

122

123

124

125

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010331
0253
0198
0282
0223
0175

120

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

Община Оряхово

ул. „Андрей Чапразов” № 15
гр. Оряхово 3300
Обл. Враца

няма

"Приобщаване на нуждаещите се"

Община Криводол

ул. „Освобождение” № 13
гр. Криводол

няма

"За достоен живот"

Община Попово

ул. “Ал. Стамболийски” 1
7800 Попово

няма

"Грижа в семейна среда за самотно живеещи
хора и хора с увреждания в общена Попово дейност „домашен помощник”

ул. „Ал. Стамболийски” 104
гр. Неделино 4990
Община Неделино
Област Смолян

„Местно сдружение за развитието
на Неделино”

бул. Г.С. Раковски 15
Димитровград

няма

Община Неделино

Община Димитровград

Община Две могили

бул.”България” № 84
гр. Две могили

официален адрес

ул. „Напредък” № 69
гр. Неделино 4990
Област Смолян

"Социален асистент - искрица за независим
живот на хора с увреждания или тежко болни и
самотни хора от община Неделино"

"Подай ръка"

1. ул. “ Борисова “ № 99
1. Дружество на лица с тежки
физически увреждания "Смелост" - бл. “ Й. Йовков“, вх. А
гр. Русе
Русе
2. Сдружение „Регионална
достъпност”

Име на проекта

2. ул. „Гурко„ № 9
Гр. Русе

Независимост и достоен живот за възрастни и
деца с увреждания и самотно живеещи хора от
Община Две могили, чрез предоставяне на
услугите Домашен помощник и Социален
асистент.
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Номер МИКСИ

127

128

129

130

131

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010375
0315
0268
0382
0327
0218

126

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

официален адрес

Име на проекта

Сдружение Регионален Работен
Клуб "Инициативи и партньорства
за хора с увреждания" - Северен
Централен Планов Район

ул. Краков 8А
гр. Велико Търново

1. Община Велико Търново

1. гр. Велико Търново 5000
пл. “Майка България” № 2

Грижа за достоен живот на хора с увреждания услуга „социален асистент”

2. Сдружение "Център за социални
и здравни грижи"

2. гр. Велико Търново
ул. Марно поле 21

Сдружение "Асоциация на
доставчиците на социални услуги
в общността за стари хора и лица
с увреждания"

ж.к. Люлин, ул. 311, бл. 320,
вх. А, ап. 20
София

Сдружение "Център за социални и
здравни грижи"

Гр. Велико Търново
ул. Марно поле 21

Фондация "Социална защита"

кв. “Захарна фабрика” бл. 40
Гр. София

"БУЛТРА" ЕООД

СНЦ "Мизия 2004" - гр. Мизия

ул. ”Георги Димитров” № 25- Сдружение с нестопанска цел "Нов
27
път"
гр. Мизия, п.к. 3330
обл. Враца

Община Перник

пл. „Свети Иван Рилски” 1А
гр. Перник 2300

няма

Община Петрич

улица „Цар Борис III" № 24
гр. Петрич

Сдружение "Превент"

"Грижа в общността - услуги „социален асистент”
и „домашен помощник”

гр. Перник
"Партньорство за развитие на алтернативните
общ. Перник
социални услуги, предоставяни в семейна среда
пл. Кракра Пернишки Бл. 14 в община Перник"
вх. Е ап. 48

с. Хайредин
община Хайредин
област Враца
ул. „Кр. Аврамов” № 22

"Грижа в семейна среда за най-уязвимите групи
от населението на община Мизия и община
Хайредин

"Грижа в семейна среда за независим и достоен
живот на самотно живеещи хора в община
Перник"

София
"Грижа в семейна среда за независимост и
р-н „Овча Купел”, Бл. 513, Вх. достоен живот на хора с различни видове
Б, Партер
увреждания и самотно живеещи хора"
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Номер МИКСИ

133

134

135

136

137
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0304
0221
0270
0214
0210

132

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

официален адрес

Име на проекта

ул. ”П. Кабаков” № 1
гр. Стралджа
обл. Ямбол

Община Стралджа

Област Ямбол
Община Стралджа
гр. Стралджа
ул. “Хемус” № 12

"Хората с увреждания и възрастните хора в
община Стралджа - спокойни и сигурни всеки ден
в своя дом"

пл. “Бдинци” № 1
3700 гр. Видин

Община Видин

Видин 3700
пл. „Бдинци” № 2

"За по-добър живот"

бул. „ Ленин„ № 97, бл. 322,
вх. А, ап . 1
с. Гложене

Сдружение "Нов път"

област Враца
община Хайредин
с. Хайредин
ул. Кр. Аврамов 22

"Предоставяне на надеждна социална услуга на
възрастни самотно живеещи хора, съобразена с
индивидуалните потребности за достоен живот в
община Козлодуй и община Хайредин"

ул.”Княз Борис I” № 1
гр. Кубрат

ЕТ "СК-Капитал-Милена Иванова"

гр. Тутракан
ул. ”Беласица” № 7, бл.
”Венера ”, вх. А, ет. 3, ап. 8

"Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора - дейности
„социален асистент” и „домашен помощник"
(фаза 2)"

Община Ябланица

пл. „Възраждане” 3
гр. Ябланица
обл. Ловеч

няма

Община Главиница

ул. „Витоша” № 44
гр. Главиница
Област Силистра

няма

Читалище Просвета гр. Стралджа

Регионален работен клуб
"Инициативи и партньорства за
хора с увреждания Северозападен планов район"

Сдружение "Ново бъдеще"

Община Кубрат

"Подпомагане на хора с увреждания и самотно
живеещи хора за осигуряване на равни
възможности за независим и достоен живот"

Н/П

Предоставяне на услугата „домашен помощник”
на територията на община Главиница
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Номер МИКСИ
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138

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

Община Тетевен

пл. “Сава Младенов” 1
гр. Тетевен

няма

Н/П

Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора - дейности
„социален асистент” и „домашен помощник" - в
община Тетевен

Община Опан

Село Опан
Област Стара Загора

няма

Н/П

"Грижа за достоен и по-добър живот"

Община Сухиндол

ул. “Росица” № 106
5240 гр. Сухиндол

няма

"Независимост и социално включване за хора с
увреждания и самотно живеещи хора от община
Сухиндол"

Община Иваново

ул. Олимпийска 75
7088 село Иваново

няма

"Въвеждане на услугата „домашен помощник” в
община Иваново"

ул. Девети септември 31, вх.
Б, ап. 6
гр. Болярово

няма

"Грижа за независимост и достаен живот на хора
с увреждания и самотно живеещи в семейна
среда - дейност „домашен помощник”

ул. „Ал. Батенберг” № 3
гр. Гурково

няма

Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора - дейности
„социален асистент” и „домашен помощник" - в
община Гурково

ЕТ "Тони -95"

Община Гурково

официален адрес

Име на проекта
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Номер МИКСИ

145

146

BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-01- BG051PО001/5.2-010360
0262
0317

144

Име на водещата организация

официален адрес

Име на партньора/ите

Община Съединение

ул. „6-ти септември” № 13
гр. Съединение

няма

"Грижа за възрастни хора в семейна среда чрез
предоставяне на услуга „домашен помощник”

Община Николаево

ул. Георги Бенковски № 9
гр. Николаево

няма

"Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора - дейности
„социален асистент” и „домашен помощник” в
община Николаево"

бул. Мария Луиза 40
ет 1 ап. 2
София

Фондация „Регионално Развитие”

"Медиком-социал" ООД

официален адрес

Хасково
ул. 8-ми Март No 13

Име на проекта

"ФеърПлей"
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