Одобрени за финансиране проектни предложения

2

BG051PO001-5.2.03-033

1

1

1

1.Община Велико Търново
2. Сдружение "Клуб
Отворено общество"гр.Велико Търново

ДМСГД - гр.Дебелец

Община Белоградчик

2009

Име на партньора/ите

Фондация ЕКИП

Име на проекта

Резюме/дейности

Предлагане на специализирни грижи на
6 деца от 0 до 7 годишна възраст с
увреждания от аутистичния спектър и
Разширяване дейността на
техните семейства от област Велико
Дневен център към ДМСГДТърново.
гр.Дебелец чрез предоставяне
Създаване на специализирана група за
на специализирана
деца с увреждания от аустистичния
терапевтична работа за деца
спектър към ДЦ.
от 0 до 7 г. с увреждания от
“Училище за родители”- психологическо
аутистичния сектор
консултиране, подкрепа и обучение на
родителите.

Реализиране на нова форма на
социална услуга, подготвяща децата за
самостоятелен живот в условията на
преходна среда, близка до семейната.
Подобряване качеството на живот и
Реформиране на ДДЛРГ
степента на социална активност на
"Надежда" и предоставяне на децата, настанени в ДДЛРГ ”Надежда”
социална услуга "Преходно
чрез специфична терапевтична и
консултативна работа.
жилище"
Повишаване мотивацията и
професионалния капацитет на
персонала, работещ в ДДЛРГ
”Надежда”.

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

Област: Видин
Община:
Белоградчик
Град: Белоградчик

Продължителност/месе
ци

Име на водещата
организация

Териториален обхват

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-017

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени проектни предложения за финансиране по схема BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата"
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

14

14

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Официален адрес на
водещата организация

гр.Дебелец, п.к.5030
ул. „Патриарх Евтимий
Търновски” № 49

3900 гр. Белоградчик, ул.
„Княз Борис І” 6

1

1

Община Луковит

4

Община Шумен

2009

Име на партньора/ите

Център за регионално
развитие-ООД, гр.София

Шуменски университет
"Еп.К.Преславски"

Име на проекта

Резюме/дейности

Развитие на социалните услуги и
дейности в подкрепа на децата,
отглеждани в институцията чрез
предоставяне на комплексни
образователни, обучителни и
Пълноценни грижи за децата с терапевтични програми и организиране
физически увреждания в
на свободното време, съобразно
ДДФУ-Луковит
индивидуалните потребности на всяко
дете
Повишаване на квалификацията и
мотивацията на персонала, ангажиран с
отглеждането на децата

Алтернативни услуги по разширяване
адаптивните възможности за социално
включване на децата от ДДЛРГ
Детелина;
Изграждане на знания, умения и
компетентности у децата за успешна
интеграция и работа в екип;
Алтернативни услуги за
Изграждане на познавателни и
успешно и устойчиво социално
дейностни умения и навици за активен и
включване на децата и
здравословен начин на живот и
юношите от ДДЛРГ "Детелина"
рационално използване на свободното
- гр.Шумен
време;
Разширяване на професионалния
хоризонт и нагласи на възпитаниците от
дома за професионалната реализация;
Повишаване професионалния
капацитет на обслужващия персонал.

Продължителност/месе
ци

2

Име на водещата
организация

Териториален обхват

BG051PO001-5.2.03-023

3

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-065

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

Област: Ловеч
Община: Луковит
Град: Луковит

14

гр. Луковит,
ул.”Възраждане” 73

Област: Шумен
Община: Шумен
Град: Шумен

14

гр.Шумен, бул.”Славянски”
№17

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

2

3

1

Фондация "За нашите
деца"

Община Плевен

Име на партньора/ите

Име на проекта

Официален адрес на
водещата организация

14

1000 София, ул. „Юрий
Венелин” 22

Област: Плевен
Община: Плевен
Град: Плевен

14

5800 гр.Плевен, пл.
”Възраждане” № 2

Област Сливен
Община: Нова
Загора Град / село:
Асеновец

14

гр.София 1404, ул.
Хайдушка гора №147

Обособяване на Център за обществена
подкрепа за деца до 3г и техните
семейства в сградата на ДМСГД
«Св.Параскева»;
Повишаване на капацитета на ДМСГД и
Област: София
ЦОП за реформиране на дома и
Община: Столична
деинституционализация на децата,
Град: София
настанявани в дома.
Развитие на услуги за превенция на
изоставянето, реинтеграция и
настаняване в семейства.

1.Столична община
2.ДМСГД "Св.Параскева",
гр.София

Деца и семейства

Фондация "Международна
социална службаБългария"-гр. Велико
Търново

Оказване на подкрепа за ускорено
реформиране на ДДЛРГ „Детелина” за
Създаване на център за
деца от 3 до 7 г. и повишаване
настаняване от семеен тип за
качеството на грижата за тях ;
деца на възраст между 7 и18
Развитие на резидентна услуга от нов
г., лишени от родителска
тип -Център за настаняване от семеен
грижа
тип (ЦНСТ) за деца от 7 до 18 в гр.
Плевен.

"Сдружение за
1. Община Нова Загора
педагогическа и
За по-успешно бъдеще на
2. Сдружение "Приятели на
децата
социална помощ за
децата-клон България"
деца-ФИЦЕ", България

2009

Резюме/дейности

Териториален обхват

Име на водещата
организация

Продължителност/месе
ци

7

BG051PO001-5.2.03-038

6

1

BG051PO001-5.2.03-037

5

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-043

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Разработване и предлагане на
социални услуги от резидентен тип,
Център за настаняване от семеен тип и
защитено пространство.
Повишаване на професионалната
компетентност на работещите в
институцията.
Разработване и прилагане на система
за мултидисциплинарно водене на
случай за подобряване качеството на
живот на настанените деца.

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

3

1

Община Кула

Община Варна

2009

Име на партньора/ите

Сдружение "Егида"

Име на проекта

Живеем е един свят

Сдружение за педагогическа
и социална помощ за деца - Заедно за децата на Варна
ФИЦЕ-България

Резюме/дейности

Да допринесе за развитие на нови
форми на алтернативни услуги за деца
и младежи с умствена изостаналост и
ускоряване процеса на реформиране на
ДДУИ в град Кула чрез нови
интегративни дейности за настанените
в институцията и отваряне към
общността с изграждане на Център за
социална рехабилитация и интеграция.

Продължителност/месе
ци

2

Име на водещата
организация

Териториален обхват

9

BG051PO001-5.2.03-010

8

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-045

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

Област: Видин;
Община: Видин;
Град: Кула

12

3800, гр.Кула, обл.Видин,
ул.”Възраждане” №38

14

Град Варна, Бул. “Осми
Приморски Полк” № 43

Реформиране на Дом за деца, лишени
от родителска грижа «Другарче»,
община Варна:
Разработване и предлагане на
социални услуги от резидентен тип,
Център за настаняване от семеен тип и
социално-консултативна рабта с деца и
родители.
Област Варна
Повишаване нивото на знания и умения Община: Варна Град
на професионалистите предлагащи
:Варна
социални услуги за индивидуална
работа по случай.
Създаване на мултиинституционална
мрежа за работа с клиенти и
подобряване качеството на живот на
настанените деца.

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

4

3

Община Летница

Община Хасково

Продължителност/месе
ци

12

1

Име на водещата
организация

Териториален обхват

11

BG051PO001-5.2.03-003

10

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-024 BG051PO001-5.2.03-001

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

Сдружение "Шанс и
подкрепа", Трявна

Ускоряване на процеса на
реформиране на ДДЛРГ “Митко Петков”
село Крушуна, чрез осигуряване на
грижи в среда, близка до семейната и
промяна на организацията на
Шанс и подкрепа за независим пространството и организацията на
живот
работа на персонала; намаляване броя
на децата, настанени на постоянна
грижа в дома, чрез стимулиране на
взаимоотношенията на децата с
техните биологични родители и
формиране на група за седмична грижа.

Област: Ловеч
Община: Летница
Град / село: село
Крушуна

14

град Летница 5570, бул.
"България" №19

Сдружение "Деца и
семейства"

Подготовка и подкрепа на осем
младежи от ДДЛРГ “Проф. Д-р Асен
Защитено жилище за
Златаров”, гр.Хасково, с дълъг
младежи, напускащи
институционален престой, за
специализираната институция
самостоятелен и независим живот в
ДДЛРГ "Проф.д-р Асен
общността- изграждане, предоставяне и
Златаров", гр.Хасково
развитие на социалната услуга
“Защитено жилище” в гр. Хасково;

Област: Хасково
Община: Хасково
Град:
Хасково

14

гр. Хасково 6300, пл.
“Общински” 1

Област: Ямбол
Община: Ямбол
Град / село: Ямбол

14

8600 Ямбол, ул. „Г. С.
Раковски” № 7

Име на партньора/ите

1

Община Ямбол

2009

Сдружение "Дете и
пространство"

Име на проекта

Резюме/дейности

Подобряване качеството на живот на
деца и младежи, настанени ДДЛРГ
„Юрий Гагарин” чрез създаване на
условия за качествени промени в
Социално включване на деца
дейността на дома чрез неговото
и младежи чрез предоставяне
реформиране - Арт-ателие: музика,
на алтернативни услуги
рисуване, театър, фотография, танци.
Ателие на тема „Де е България”.
ЛФК и спортни дейности.

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

5

1

Община Долни Чифлик

Община Провадия

Име на партньора/ите

"Сдружение на младите
психолози в България"

нп

1. Община Ямбол
Сдружение "Център за
2. ДМСГД -гр.Ямбол
образователни
3. Фондация за гражданско
програми и социални
образование "МОСТ
инициативи - ЦОПСИ"
България"

2009

Продължителност/месе
ци

3

Име на водещата
организация

Териториален обхват

15

BG051PO001-5.2.03002

14

2

BG051PO001-5.2.03-011

13

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-016

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

Разкриване на център за
социална рехабилитация и
интеграция към ДДМУИс.Рудник

Създаване на оптимални условия за
корекционно-компесаторна и
интеграционна работа за децата с
увреждания, настанени в ДДМУИ с.
Рудник, чрез разкриване на център за
социална рехабилитация и интеграция
към ДДМУИ - Рудник.

с.Рудник, общ.
Долни Чифлик,
Варна

13

гр. Долни чифлик, пл.
„Тича” №1

Подкрепа за самостоятелен
живот на деца и младежи от
ДДЛРГ в община Провадия
чрез комплексни социални
услуги

Разширяване на възможностите за
развиване на знания, умения и нагласи
у децата от институциите ДДЛРГ в
община Провадия, чрез създаване на
комплекс от услуги за социално
включване и обособяването им в
Център за социална рехабилитация и
интеграция.

Област: Варна
Община: Провадия
Град Провадия

14

гр. Провадия - п.к. 9200, ул.
„Дунав” 39

Област: Ямбол
Община: Ямбол
Град: Ямбол

14

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

Име на проекта

Резюме/дейности

Ускоряване на процеса на
преструктуриране и реформиране на
ДМСГД – Ямбол.
- Развитие на нови форми на социални
Алтернативни социални услуги услуги за деца от ДМСГД в среда
за малки деца
близка до семейната чрез изграждане
на защитени пространства.
- Повишена мотивация и
професионален капацитет на
персонала, работещ в ДМСГД – Ямбол

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

6

BG051PO001-5.2.03-032

Име на партньора/ите

Име на проекта

Резюме/дейности

Официален адрес на
водещата организация

14

Гр. Враца, ул. Мито Орозов
8, ет. 1, ап. 1

12

Гр. Варна, кв. Виница, Ул.
Овеч; № 2

1

16

17

Име на водещата
организация

Териториален обхват

Комп
онент

Продължителност/месе
ци

BG051PO001-5.2.03-064

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Център за информиране,
консултиране, подкрепа и
обучение на деца в гр.Враца

Разширяване на възможностите за
подобряване качеството на живот на
младежите от уязвимите групи и
техните семейства, чрез предоставяне
на социални услуги към младежите,
напускащи институцията. Проектът ще
повиши качеството на предоставяните
алтернативни услуги за деца и
младежи, настанени в домовете за
деца, лишени от родителски грижи в
община Роман и община Берковица.
ЦИКО и подкрепа на децата - условия
за развитие на потенциала на всяко
дете, осигуряване на възможности за
интелектуално и личностно развитие,
пълноценна социална интеграция и
последваща професионална
реализация.

Фондация "България,
Европа, земя"

1. Община Роман
2. Община Берковица

ДМСГД-гр.Варна

Преодоляване на социалната изолация
на деца настанени в ДМСГД – Варна,
чрез създаване на център за социална
1. Фондация за регионално
Създаване на център за
рехабилитация и интеграция;
развитие
социална рехабилитацияи
Създаване на среда близка до
2. Сдружение "Национален
интеграция на деца от 0 до 3 г. семейната и гарантираща социално
център за социална
включване и реинтеграция на децата;
при ДМСГД - Варна
рехабилитация"
Оказване на социална подкрепа и
консултиране на биологичните
семейства на децата;

Област: Враца
Община : Враца
Община : Роман
Община : Берковица

1

2009

Област: Варна
Община: Варна
Град: Варна

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

7

1

Име на проекта

Създаване на възможности за достоен
и пълноценен начин на живот и
подпомагане на личностната и
социална интеграция на деца от ДДЛРГ
„Пеню и Мария Велкови” - община
Велико Търново, чрез създаване и
развиване на услугата „Център за
настаняване от семеен тип”;
Осъществяване на подходяща закрила
на 16 деца от ДДЛРГ чрез устойчиво
предоставяне на комплексни услуги и
обучение на специалисти, работещи с
деца.

Област: Велико
Търново
Община: Велико
Търново
Град/село: Велико
Търново

Община Велико Търново

Община Исперих

Подобряване качеството на живот на
деца и младежи, настанени в
Достоен живот - шанс за
специализираната институция Дом за
Област: Разград
Сдружение за педагогическа подобро бъдеще за децата,
деца, лишени от родителска грижа
Община: Исперих
и социална помощ за деца лишени от родителски грижи в “Лудогорие” Исперих посредством
Град / село:
продължаване про-цеса на нейното
ФИЦЕ- България
Дом за деца "Лудогорие",
Исперих
реформиране в посока предоставяне на
гр.Исперих
услуги и грижи в среда, близка до
семейната.

Общинска агенция за
устойчиво развитие,
Карлово

Шанс за децата в дома

Резюме/дейности

Фондация "ЕКИП"

Община Карлово

2009

Име на партньора/ите

Териториален обхват

1

Име на водещата
организация

Център за обществена
подкрепа в община Карлово

Да се създаде Център за обществена
подкрепа за работа с децата и
младежите от ДОВДЛРГ - КАЛОФЕР и
техните семейства, който да повиши
качеството на грижата предоставяна в
специализираната институция, 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.

Област: Пловдив
Община: Карлово
Град: Карлово

Продължителност/месе
ци

20

BG051PO001-5.2.03-039

19

1

BG051PO001-5.2.03-018

18

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-026

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

14

гр. София, бул. “Янко
Сакъзов” № 22

14

ул. “Дунав” № 2, град
Исперих 7400

14

4300, Карлово, ул. "Петко
Събев" № 1

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

8

Име на партньора/ите

Асоциация "Детство за
Община Бургас
децата"

BG051PO001-5.2.03-005

Име на проекта

Резюме/дейности

Официален адрес на
водещата организация

Област: Бургас
Община: Бургас
Град: Бургас

12

8000 гр.Бургас, ул.”Любен
Каравелов”17

14

7800 гр. Попово, ул. “Ал.
Стамболийски” 1

1

21

22

Име на водещата
организация

Продължителност/месе
ци

Комп
онент

Териториален обхват

BG051PO001-5.2.03-0014

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Подпомагане процеса на
деинституционализация и реинтеграция
за подобряване качеството на живот на
децата, настанени в ДДЛРГ
«А.Коджакафалията» и създаване на
условия за качествени промени в
Реформиране на
дейността на дома, чрез разширяване
специализираната институция
на многообразието и целенасочеността
ДДЛРГ
на социалните услуги, предоставяни в
"Ал.Г.Коджакафалията",
специализираната институция.
гр.Бургас-процес на промяна
Осигуряване на равни възможности и
на институцията, свързан с
насърчаване на самостоятелен живот
качеството на
на младежите, на които предстои
институционалната грижа и
напускането й.
отваряне на институцията за
-Индивидуална работа с
предоставяне на
институционализирани деца:
алтернативни услуги за деца
-Психологическо и социално –
педагогическо консултиране;
-Логопедична работа;
-Обучителна групова работа с
институционализирани деца.

1

Община Попово

2009

нп

Предоставяне на комплекс от услуги за
децата от ДДЛРГ град Попово,
насочени към създаване на условия за Област: Търговище
По-добро бъдеще за децата от удовлетворяване на техните ежедневни
Община: Попово
ДДЛРГ, гр.Попово
Град: Попово
и образователни потребности, както и
за развиване на социални и трудови
умения за бъдещ преход към
самостоятелен живот -седмична грижа.

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

9

3

Община Габрово

Име на партньора/ите

Младежко християнско
дружество "ИМКА"

Сдружение "Приятели 1.Община Пловдив
на децата Италия - клон 2. Фондация "За човешки
отношения"
България"

24

2009

Име на проекта

Резюме/дейности

Оценяване и обучение на кандидатприемни родители; „Заедно с децата”;
Обучение на служителите в ДДЛРГ
„Христо Райков” – Габрово;
Живот в семейна среда и поРеинтеграция на децата от ДДЛРГ
добро бъдеще на децата чрез
„Христо Райков” – Габрово; Стартиране
алтернативни социални услуги
на „Лаборатория за изследване на
детето”; Изготвяне на Наръчник за
приемна грижа;
„Лаборатория за изследване на детето”

КИД (Корени,
Идентичност,Дестинация)

Център за подпомагане на младежи
напускащи ДДЛРГ, поради навършване
на пълнолетие. Предоставяне на всички
видове подкрепящи услуги –
психологически, социални, здравни,
юридически и при необходимост други.
Въвеждане на нов тип услуга «професионално ориентиране» и
«кариерно развитие» чрез въвеждане
на фигурата на трудов посредник.
Повишаване познанията и уменията на
помагащите професионалисти от
ДДЛРГ.
Създаване на устойчиви модели на
сътрудничество и взаимодействие
между всички важни на местно ниво
участници в процеса по социална и
професионална интеграция на младежи
напускащи ДДЛРГ.

Продължителност/месе
ци

1

Име на водещата
организация

Териториален обхват

BG051PO001-5.2.03-044

23

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-067

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

област: Габрово
община: Габрово
град: Габрово

12

5300 Габрово, пл.
Възраждане 3

Област: Пловдив
Община: Пловдив
Град: Пловдив

14

София 1504, ул.”Кракра”
20, ап.15, ет.4

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

10

27

1

1

Община Гоце Делчев

Име на партньора/ите

Фондация "Стъпка по
стъпка"

1. Община Ново село
СНЦ-ОД "Равен шанс за
2.Свободен младежки
деца в риск"
център

Име на проекта

"Семеен уют"

Резюме/дейности

Териториален обхват

Име на водещата
организация

Въвеждане на нови форми на
комплексни услуги, които да гарантират
Област: Благоевград
нормално развитие, подходящо
Общини: Гоце
образование и равен шанс за
Делчев,
пълноценно участие на децата в
Хаджидимово,
реалния живот.
Гърмен, Сатовча
Град: Гоце Делчев
Повишаване професионалния
капацитет на персонала в ДДЛРГ „Иван
Кюлев”.

Изграждане на Център за настаняване
от семеен тип на територията на ДДЛРГ
Развиване на алтернативна
«Христо Ботев» в с.Ново село,, във
Област: Видин
връзка с преструктурирането на
социална услуга-Център за
Община: Ново село
настаняване от семеен тип за институцията. Развиване на
Село: с.Ново село
децата от ДДЛРГ - с.Ново село необходимите материални и човешки
ресурси за предоставяне на социалната
услуга в общността.

Продължителност/месе
ци

26

BG051PO001-5.2.03-019

25

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-049 BG051PO001-5.2.03-047

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

14

2900 гр. Гоце Делчев, ул.
“Царица Йоанна”№ 2

14

Обл. Видин, общ. Ново
село, с.Ново село, ул.
„Христо Ботев” №2

3

Столична община

2009

Сдружение "Дете и
пространство"

Изграждане на център за
консултиране, подкрепа и
подготовка за самостоятелен
живот на юноши в риск

Реформиране на грижата за децата в
Дом за деца, лишени от родителска
грижа „Христо Ботев” /ДДЛРГ/, развитие
на алтернативни услуги в общността,
Област: София насочени към намаляване и
град Община: София
предотвратяване на рисковете в
Град: София
юношеска възраст чрез изграждане на
Център за консултиране, подкрепа и
подготовка за самостоятелен живот на
юноши.

14

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

България, гр. София 1000,
ул. „Московска” № 33

11

Община Борово

BG051PO001-5.2.03-030

Име на партньора/ите

Резюме/дейности

Официален адрес на
водещата организация

Дневен център за децата от
ДДЛРГ "Св.Иван Рилски",
с.Брестовица

Изграждане и функциониране на
Дневен център за деца и младежи от
ДДЛРГ «Св. Иван Рилски» с.
Брестовица. Повишено качество на
грижа.
Развиване на нови форми на
комплексни услуги, които да гарантират
подходяща рехабилитация за деца с
увреждания. Създаване и
функциониране на Консултативен
кабинет, който да предоставя услуги за
деца и семейства в риск от общината,
свързани с превенция на изоставянето,
деинституционализация, приемна
грижа, консултиране и подкрепа.

Област: Русе
Община: Борово
Село: Брестовица

12

гр.Борово, обл.Русе,
ул.”Никола Вапцаров” №1а

Бъдещето на децата в наши
ръце

Развитие на нови форми на комплексни
услуги, в среда, близка до семейната,
които гарантират нормално развитие,
подходящо образование и равен шанс
за пълноценно участие на децата в
реалния живот.
Увеличен обхват на целенасочените
услуги за намаляване броя на децата,
настанени в Домове за медикосоциални грижи за деца.

Област: Ловеч
Община: Тетевен
Град: Тетевен

14

гр. Тетевен, пл. “Сава
Младенов” 1

Име на проекта

1

28

29

Име на водещата
организация

Продължителност/месе
ци

Комп
онент

Териториален обхват

BG051PO001-5.2.03-060

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Сдружение "Нов избор"

1

Община Тетевен

2009

нп

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

12

BG051PO001-5.2.03-036

Име на водещата
организация

Име на партньора/ите

Име на проекта

Резюме/дейности

Продължителност/месе
ци

Комп
онент

Териториален обхват

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

1

30

Община Дупница

2009

нп

За да има щастие в детските
очи

Усъвършенстване на организацията на
живот и дейности, насочени към
нуждите на децата от ДДЛРГ “Олга
Стоянова” и преодоляване на учебнообразователния модел, който
съществува сега.
Разработване и въвеждане в
практиката на програма, свързана с
умения за живот на децата, напускащи Област: Кюстендил
специализираната институция и
Община: Дупница
организиране на дейности в
Град/село: Дупница
съответствие с живота в семейна
среда.
• Въвеждане на нова методология на
работа, основана на
индивидуализиране, многообразие на
услуги, екипна работа и работа в мрежа.
• Повишаване на капацитета на
персонала

14

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

2600 гр. Дупница,
площад “Свобода” №1

13

Име на партньора/ите

Сдружение "Българско
сдружение за
нп
личностна
алтернатива"

BG051PO001-5.2.03027

Име на проекта

Резюме/дейности

Официален адрес на
водещата организация

област Русе, община
Борово - с.
Брестовица, община
Бяла- с. Стърмен,
община Хасково.

10

гр. София, жк. „Хаджи
Димитър”, ул. „Резбарска”,
бл. 188, вх. В, ет. 2

Област: Пловдив
Община: Пловдив
Град / село: Пловдив

12

гр. Пловдив 4000, ул.
„Екзарх Йосиф” 17

3

31

32

Име на водещата
организация

Продължителност/месе
ци

Комп
онент

Териториален обхват

BG051PO001-5.2.03-050

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Изграждане на два «Центъра за
обществена подкрепа» в Русе и
Хасково;Анализ и реална оценка на
нуждите на младежите, настанени в
специализирани институции;
Идентифициране на основни проблеми
при реинтеграцията на младежите
настанени в институциите; Извършване
на методически дейности и доставка на
социални услуги /социално
консултиране/ в изградените «Център
за обществена подкрепа», съобразно
„Бъдеще за всички –кампания
индивидуалните оценки на ДАЗД за
за реинтеграция и социално
специализираните институци в
включване на младежи от
регионите, насочени към създаване на
специализираните институции”
умения за самостоятелен живот;
Провеждане на информационна и
медийна кампания за толерантност и
ангажиране на обществото в процеса на
реинтеграция и социализация на
подрастващите, настанени в
ДДЛРГ;Провеждане на обществена
кампания за отговорно родителско
поведение за превенция при
изоставянето на деца.

1
Фондация с
общественополезна
Община Пловдив
дейност "Кентавър Арт"

2009

За децата, които ще станат
възрастни и за възрастните,
които са били деца

Подобряване качеството на живот и
грижи за децата, настанени в ДДЛРГ ”
Олга Скобелева”Пловдив, ДДЛРГ “
Мария Луиза “ Пловдив, чрез
предоставяне на терапевтична
подкрепа за независим живот и
социално включване.

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

14

1

1

Сдружение "Дете и
пространство"

Фондация "Фонд за
превенция на
престъпността - ИГА"

ДМСГД-гр.Кърджали

2009

Име на партньора/ите

Име на проекта

Резюме/дейности

ДМСГД - гр.Русе

"Предизвикателството да
бъдеш родител"-развитие на
капацитета на ДМСГД-Русе за
предоставяне на услуги и
дейности, насочени към ранна
интервенция в подкрепа на
родители на новородени деца
с увреждания с ниско тегло

Развитие на капацитет в ДМСГД за
предоставяне на услуги и дейности,
свързани с ранна интервенция в
подкрепа на родители на новородени
деца с увреждания и/или хронични
заболявания.
Изграждане на Център за ранна
интервенция, краткосрочно настаняване
на майката и бебето и предоставяне на
психологически, социални и
рехабилитационни услуги

1. Община Пловдив
2. ДДЛРГ "Рада Киркович",
гр.Пловдив
3.Сдружение "Център за
обучение и услуги"

Разработване и внедряване в
практиката на ДДЛРГ „Рада Киркович”
интегриран подход за намаляване
негативното въздействие от
"Сигурен дом - крачка към моя
институционализацията чрез
нов живот"
предоставяне на пакет от алтернативни
социални услуги от резидентен и
нерезидентен тип - ЦСРИ и
Наблюдавано жилище.

Община Кърджали

Териториален обхват

Име на водещата
организация

Област: Русенска
Община: Русе
Град:Русе

Област: Пловдив
Община: Пловдив
Град: Пловдив

Създаване на условия за пълноценен
начин на живот, в среда, близка до
семейната за деца на възраст от 3 до 7
години, настанени в ДМСГД –
Област: Кърджали
Детска мечта - център от
гр.Кърджали чрез създаване и развитие
Община: Кърджали
семеен тип за деца от 3 до 7 г. на Център за настаняване от семеен
Град /
тип(ЦНСТ).
в град Кърджали
село:Кърджали
Повишаване капацитета и мотивацията
на персонала, работещ в ДМСГД –
гр.Кърджали.

Продължителност/месе
ци

35

BG051PO001-5.2.03-051

34

1

BG051PO001-5.2.03-040

33

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-035

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

14

гр. София, ул. “Г.С.
Раковски” №146, ет.2, ап.4

14

4550 Пещера, ул.
„Дойранска епопея” 5, ет. 4

14

гр.Кърджали, ул.Веслец
№53

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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Фондация "Асоциация
Анимус"

BG051PO001-5.2.03-059

Име на партньора/ите

Име на проекта

Резюме/дейности

Официален адрес на
водещата организация

14

ул. Екзарх Йосиф 85,
София 1000

12

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

3

36

37

Име на водещата
организация

Териториален обхват

Комп
онент

Продължителност/месе
ци

BG051PO001-5.2.03-057

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

нп

Нови знания и умения за
самостоятелен живот

Повишаване ефективността на
работата на Домовете за деца в с.
Разлив, гр. Долна баня и гр. Роман за
подготовка за самостоятелен живот на
младежите при напускане на
Област: София
институциите
област , област
1. Да се развие самооценката на
Враца
децата, да се подобрят уменията им за
Община:
себепредставяне и да придобият нови
Долна баня, Правец,
социални умения.
Роман
2. Да се повишат знанията на децата в
Град / село: гр.
ДД за рисковете при търсене на работа
Долна баня, с.
и да усвоят безопасни начини за
Разлив, гр. Роман
намиране на работа
3. Да се развие капацитета на
персонала в ДД за подкрепа на
развитието на социалните умения на
децата

1

Сдружение
"Регионални
инициативи"- гр.
Велико Търново

2009

ДМСГД- гр.Дебелец

У дома

Изграждане и функциониране на
Център за настаняване от семеен тип в
гр. Златарица, общ. Златарица като
преходно звено от специализираната
институция към семейството –
биологично, приемно и на осиновители.
Укрепване на системата за повишаване Област: В. Търново
на благосъстоянието на децата,
Община: Златарица
настанени в дом за медико-социални
Град: Златарица
грижи за деца гр. Дебелец.
Деинституционализация на деца,
настанени в специализираната
институция, посредством предоставяне
на алтернативни социални услуги в
общността.
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2

Сдружение
"Равновесие"

Община Сандански

2009

Име на партньора/ите

Име на проекта

Резюме/дейности

Подкрепа за самостоятелен и
независим живот на младежи след
напускане на специализирани
институции в Област Бургас чрез
устойчиво развитие на алтернативна
социална услуга в общността Защитено жилище.

Община Бургас

Защитено жилище за млади
хора с увреждания

н.п.

Деца с множествени увреждания от
ДДУИ с.Петрово, които са на училищна
Чрез лечебна педагогика и
възраст да бъдат включени в социално
социална терапия за успешна терапевтична и лечебно обучителна
адаптация и интеграция на
дейност през цялата година в
децата с множествени
подходяща за това среда.
Създаване на ателиета за лечебна
увреждания от ДДУИ,
педагогика, рехабилитация и социална
с.Петрово
терапия отговаряща на целите и
задачите.

Продължителност/месе
ци

3

Име на водещата
организация

Териториален обхват

39

BG051PO001-5.2.03004

38

Комп
онент

BG051PO001-5.2.03-061

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

Област: Бургас
Община: Бургас
Град: Бургас

14

град Бургас,
ул."Гр.Игнатиев"7, ет.4

14

гр. Сандански,
бул.”Свобода”№14

Област:
Благоевград
Община: Сандански
Село: Петрово

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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Община Силистра

BG051PO001-5.2.03-056

Име на партньора/ите

Име на проекта

3

40

41

Име на водещата
организация

ДДЛРГ "Димчо Дебелянов"

Преходно жилище

Резюме/дейности

Изграждане на преходно жилище в
рамките на специализираната
институция.
Подобряване качеството на грижа и
създаване на подкрепяща, материална
и психо -социална среда за развитие на
децата.
Придобиване на трайни умения и
навици за самостоятелен начин на
живот, професионално ориентиране и
подкрепа за младежите, напускащи
институцията.
Повишаване капацитета на ДДЛРГ
„Димчо Дебелянов” за предоставяне на
алтернативни социални услуги, чрез
обучение и изграждане на умения за
управление на преходно жилище в
партньорство с държавната и общинска
власт.

Област: Силистра
Община: Силистра
Град: Силистра

Подобряване качеството на живот на
децата и младежите от ДДЛРГ
гр.Стражица чрез реформиране на
дома, което ще се извърши с
изграждането на дневен център, в който
децата и младежите ще имат достъп до
пакет от психо-социални услуги
,гарантиращи нормално развитие,
подходящо образование и равен шанс
за пълноценно участие на децата в
реалния живот.

Област: Велико
Търново Община:
Стражица
Град Стражица

Продължителност/месе
ци

Комп
онент

Териториален обхват

BG051PO001-5.2.03-012

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

14

Гр. Силистра 7500, ул.
“Симеон Велики” 33

13

5150 гр.Стражица,
ул.”Дончо Узунов”№5,
обл.Велико Търново

1

Община Стражица

2009

1. ДДЛРГ, гр.Стражица
2. Сдружение "Наш дом"

Дневен център за деца и
младежи от ДДЛРГ,
гр.Стражица

BG051РО001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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Име на водещата
организация

Име на партньора/ите

Име на проекта

Резюме/дейности

Продължителност/месе
ци

Комп
онент

Териториален обхват

BG051PO001-5.2.03-029

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

Област: Враца
Община:
Роман
Град: Роман

14

Гр. Роман, бул. “Хр. Ботев“
№ 136

1

42

Община Роман

2009

нп

Вижте ме, аз съм един от вас

• Подкрепа за развитие на нови форми
на комплексни услуги, в среда, близка
до семейната, които да гарантират
нормално развитие, подходящо
образование и равен шанс за
пълноценно участие на децата в
реалния живот.
• Увеличен обхват на целенасочените
услуги за намаляване броя на децата
чрез реализиране на мерки за
деинституционализация и
реинтеграция.
• Повишена мотивация и
професионален капацитет на
персонала, работещ в институциите, в
съответствие с реализирането на нов
индивидуално ориентиран подход към
нуждите на децата и повишаване
качеството на грижа за тях.
• Подобрени и развити нови
индивидуални образователни и
терапевтични програми.
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Име на водещата
организация

Резюме/дейности

Официален адрес на
водещата организация

Център за социална
рехабилитация и интеграция
на деца, настанени в Дом за
деца, лишени от родителска
грижа - гр.Благоевград

Намаляване броя на децата, настанени
в ДДЛРГ „Св. Николай Мирликийски”
чрез реализиране на мерки за
деинституционализация и реинтеграция
и разширяване на достъпа на децата до
ресурсите на обществото.
Прилагане на методология на работа,
основана на прилагането на
индивидуален подход към децата и
използване на техните ресурси; работа
с биологичните семейства; екипна
работа и работа в мрежа; използване на
съвремени социално-педагогически
подходи и техники;
Повишаване мотивацията и
професионалния капацитет на екипа
работещ в институцията.

Област:
Благоевград
Община:
Благоевград
Град Благоевград

12

2700 Благоевград, ул.
Аргир Манасиев 18, ет. 1

Създаване на център за
социална подкрепа на деца и
младежи от ДДЛРГ-гр.Ямбол

Създаване на Център, в който деца и
младежи, лишени от родителски грижи,
ще могат да получават съвети и помощ
за своето професионално и личностно
развитие.
Провеждане на психологическо
изследване и професионално
консултиране за всяко дете от целевата
група.
Изработване на индивидуален план за
личностно и професионално развитие.
Включване в курсове за професионална
квалификация според интересите и
възможностите на децата.
Обучения за персонал и за децата.

Област:
Ямбол
Община: Ямбол
Град Ямбол

12

8600 гр. Ямбол, ул. Гр.
Игнатиев” 38

Име на проекта

1

43

Фондация "Битие"

BG051PO001-5.2.03-006

Име на партньора/ите

Продължителност/месе
ци

Комп
онент

Териториален обхват

BG051PO001-5.2.03-046

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Община Благоевград

3

Технически колеж Ямбол

44

2009

нп
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Име на водещата
организация

Име на партньора/ите

Име на проекта

1

ЕООД "Мариана
Ковачева"

2009

1.Община Радомир
2. Сдружение "Евромодел"

Алтернативни грижи за
развиване на социални и
трудови умения за деца от
ДДЛРГ "Радост"

Резюме/дейности

Подобряване качеството на живот на
деца, настанени в ДДЛРГ “Радост” с.
Дрен чрез разширяване на кръга от
възможностите им и изграждане на
навици за самостоятелен живот.
Подкрепа за развитие на нови форми на
комплексни услуги, които гарантират
нормално развитие, подходящо
образование и равен шанс за
пълноценно участие на децата в
реалния живот.

Продължителност/месе
ци

Комп
онент

Териториален обхват

45

BG051PO001-5.2.03-008

Но
ме
р
по
ре
д

Номер МИКСИ/ИСУН

Одобрени за финансиране проектни предложения

Официален адрес на
водещата организация

Област: Перник
Община: Радомир
Град : Радомир

14

гр. Радомир, пл.”Войнишко
въстание”, бл. 4, вх. А, ет.
3, ап. 5
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