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Проект: BG161PO001/1.1-12/2011/024
„Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник“
ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ
Община Перник стартира официално реализирането на проект „Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник“. Той се изпълнява по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца
в риск“. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Операция 1.1:
„Социална инфраструктура“. Бюджетна линия:
BG161PO001/1.1-12/2011.
Проектът има за цел да се изгради подходяща и ефективна социална инфраструктура,
която да предостави нов вид резидентни и съпътстващи услуги в община Перник, които да
заменят институционалната грижа. Реализирането на този проект цели изграждането на
инфраструктура предоставяща социални услуги
на децата и младежите с увреждания и представлява ключова инвестиция за устойчиво социално развитие на община Перник. С реализирането на този проект, община Перник си
поставя важни цели:
1/ Изграждане на необходимата инфраструктура в Перник, която да предоставя услуги за деца
и младежи с увреждания съгласно Националната
карта на планираните резидентни грижи;
2/ Създаване в ареала на град Перник на нов
вид резидентна услуга – Център за настаняване
от семеен тип (ЦНСТ), за децата и младежите
с увреждания, настанени в Домове за деца с умствена изостаналост и Домове за деца с физически увреждания и на децата с увреждания над 3 г.
от Домове за медико-социални грижи за деца;
3/ Създаване в ареала на град Перник на
нов вид резидентна услуга – Защитено жилище, за деца и младежи с умствени и физически
увреждания, настанени в домове и на децата с
увреждания над 3 г. от домове за медико-социални грижи;
4/ Подобряване качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и младежите с
увреждания в общността;

5/ Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в домове за деца с умствени и
физически увреждания, както и децата с увреждания над 3 г. от домове за медико-социални
грижи;
6/ Да допринесе за изграждане на местен
капацитет в общината за усвояване на средства
от ЕС чрез Европейския фонд за регионално
развитие и успешно участие в други бъдещи
проекти финансирани от структурните фондове
на ЕС. Тези специфични цели са дефинирани
в съответствие с основната цел на схемата за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Интервенцията по този проект е важна
за осигуряването на подходяща социална инфраструктура и подобряване възможностите за
развитие на общината. Дейностите по проекта ще бъдат насочени така, че максимално да
допринасят за подобряване на качеството на
живот и жизнената среда на децата над 3 г.
и младежите с увреждания. Това ще спомогне община Перник, да се справи адекватно с
потребностите на групите в неравностойно положение. Инвестицията е обвързана с подобряване на градската среда, която на свой ред ще
допринесе за устойчивото бъдещо развитие на
град Перник. Целевата група по този проект са
деца и младежи настанени в домовете за деца с
умствено изоставане и физически увреждания,
както и децата с увреждания над 3 годишна
възраст, настанени в домовете за медико-социални грижи.
Проект „Дом и бъдеще за децата в риск в
община Перник“ предвижда разкриването на
два вида резидентни услуги на територията на
град Перник: Център за настаняване от семеен
тип с капацитет 12+2 деца и Защитено жилище с капацитет 8 деца. Крайни бенефициенти
по проекта са лица, групи и организации, които ще се възползват от резултатите от проекта
в дългосрочен план на равнище общество и
социален сектор.
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Според направени проучвания, по време
на разработването на проекта, в общината са
регистрирани 95 деца с увреждания и здравословни проблеми. В Дома за медико-социални
грижи са настанени 7 деца с увреждания.
Предвидените по проекта целеви групи са
избрани в рамките на дейностите по проект
„Да не изоставяме нито едно дете“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, където Държавната агенция за закрила на детето е конкретен
бенефициент. Първият приоритет при изпълнението на визията за деинституционализация е
предвидено да бъде деинституционализацията
на децата с увреждания, настанени в домовете
за деца с умствени и физически увреждания и
децата с увреждания над 3 години, настанени в
домовете за медико-социални грижи. Изборът
на тази целева група се определя от обстоятелството, че те са най-уязвими и са в най-висока
степен на социална изолация.
Проектът включва изграждане на „Център за
настаняване от семеен тип“, който ще се изгради
на ул. „Владислав Граматик“. Това ще бъде нова
едноетажна сграда с капацитет 14 деца. Освен
това ще бъде изградено и „Защитено жилище“,
което ще се намира в кв. „Изток“, ул. „Луганск“.
Това е сграда на два етажа, с прилежащо дворно място, която ще приюти 8 човека, които ще
имат и своя зеленчукова градина.
Продължителността на проекта ще бъде 24
месеца като финализирането му ще бъде през
декември 2013 година.
Очакваните резултати от изпълнението на
проекта са:
• Нова инфраструктура в Перник предоставяща услуги за деца и младежи с увреждания
съгласно Националната карта на планираните
резидентни грижи;
• Разкрита в Перник резидентна услуга –
Център за настаняване от семеен тип за 14 потребители – 12 деца от специализираните институции и още 2 места за настаняване на деца
или младежи от общността по спешност;
• Разкрита в Перник резидентна услуга –
Защитено жилище за 8 потребители – децата и
младежи с увреждания, настанени в съответните домове и на децата с увреждания над 3 г. от
домове за медико-социални грижи;

• Подобрени качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и младежите с
увреждания в общността;
• Осигурено социално включване и равен
достъп на децата и младежите с увреждания,
настанени в Домове за деца с умствени и физически увреждания и децата с увреждания над
3 г. от Дом за медико-социални грижи.
Община Перник предвижда да разработи
и кандидатства с последващи проекти за финансиране по оперативните програми и други финансови механизми с оглед постигането
на устойчиво развитие и напредък във всички
области от социално-икономическия живот в
общината.
След приключването на този проект на община Перник, чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“, ще бъдат предоставени средства за
разкриване и функциониране на услугите в продължение на най-малко 24 месеца. Резидентните услуги ще бъдат поддържани минимум 5
години след създаването им. Сградите и съоръженията ще бъдат използвани за предоставяне
на социални услуги в общността за период не
по-малък от 10 години след приключване на
дейностите по проекта.
Изпълнението на проекта ще доведе до подобряването на качеството на живот в общността и ще съдейства за подобряване на човешкия
капитал. Изградената инфраструктура ще допринесе за социално-икономическото развитие
на района и ще създаде по-добри условия за
обитаване, труд и отдих. Подобрената физическа и жизнена среда ще привлича бъдещи инвестиции, които от своя страна ще доведат до
допълнително развитие на общината. В допълнение, предвидените за изпълнение дейности
за разпространяване на информация и публичност, ще спомогнат за прилагането на принципа „Обществото има право да знае“. Информацията за дейностите и ефектите от проекта
ще бъде разбираема, надеждна и достъпна за
всички. Обществената информираност за ефекта на публичните инвестиции върху ключовата
за градските системи инфраструктура е важен
въпрос, който този проект взима под особено
внимание.
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