
 
 
 

                              ПРЕСИНФОРМАЦИЯ 

 

ОБЩИНА ВРАЦА Е ОДОБРЕНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ШАНС ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ОТ ДОМА”  
 
С решение на ръководителя на Договарящия орган - Агенцията за социално 

подпомагане, Община Враца е одобрена за финансиране на проектно предложение 

“Шанс за деца и младежи от дома” по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" 
- Компонент 2, „Разкриване на социални услуги в общността”, Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”.  

Неговата основна цел е реализиране на устойчив модел за деинституализация на 
деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез развитие 
на социалнии услуги от резидентен тип – Защитено жилище и три Центъра за 
настаняване от семеен тип.  

Проектните дейности са подбор и назначаване на персонал и лица за подкрепящи 
дейности, подготовка, преместване и настаняване на деца над три години и младежи с 
увреждания в Центровете за настаняване от семеен тип и в Защитеното жилище, 
предоставяне на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип и Защитено 
жилище на общо 50 деца и младежи с увреждания, дейности по информиране и 
публичност и дейности по организация и управление на проекта. Капацитетът на 
Защитеното жилище ще бъде 8 потребители, а на всеки от трите Центрове - 14 
потребители (12 деца и младежи с увреждания от специализирани институции и 
допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност). Услугите ще 
се предоставят на територията на град Враца, но ще обхващат потребители от цялата 
страна в съответствие с Националната карта на резидентните услуги и Националната 
карта на съпътстващите услуги. Продължителността на проектните дейности е 20 
месеца, като самите  услуги ще се предоставят 16 месеца. За да се осигури  тяхната 
устойчивост след приключване на проекта, ще се предприемат действия те да станат 
делегирана държавна дейност.  
Стойността на проектното предложение е 772 039,40 лева.  
Цел на проекта е да деинституциализира деца и младежи с увреждания и чрез 

предоставянето на принципно новите услуги в общността да подобри качеството 

им на живот. При постигането на тази цел проекта ще съдейства: - 8-те настанени в 
Защитеното жилище потребители, да формират умения за относително самостоятелен и 
пълноценен начин на живот; ефективно вграждане в социалната среда; изграждане на 
подкрепяща мрежа от партньори и приятели; трудова реализация на хората с  
увреждания, съобразно индивидуалните им възможности; повишаване качеството на 
социалните услуги, предоставяни за тази категория хора; - 42-те настанени 
деца/младежи в трите броя Център за настаняване от семеен тип да подобрят 
качеството си на живот, което от своя страна ще гарантира пълноценното физическо, 
емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете/младеж в 
естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа. 

Чрез осигуряване на 39 работни места в новоразкритите социални услуги /които ще 
бъдат обявени на интернет страницата на Община Враца и ДБТ/ и чрез насърчаване на 
трудоспособните потребители на социални услуги и членове на семействата им за 
професионална реализация, проектът насърчава достъпа до заетост и устойчиво 
включване на пазара на труда на търсещите работа, преодоляване на безработицата, 
удължаване на времето на трудова заетост и увеличаване участието в пазара на труда. 

Резултатите от изпълнението на проекта рефлектират върху цялото население на 
общината и ще допринесе то да се почувства като част от европейското пространство. 
Общинската администрация ще покаже, че има потенциал да решава общозначими 
проблеми, чрез оползотворяване на възможностите, които ни предоставят европейските 
фондове, което ще стимулира и други местни власти да я последват. 


