
 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Да не изоставяме нито едно дете-„У дома, а не в дом“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”2007-2013г., съфинансирана от Европейския 

съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и УО на ОПРЧР.” 

 

Проект: „Да не изоставяме нито едно дете – „У дома, а не в дом” 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG051PO001-5.2.12-0074-С0001  

Цел: Подкрепа на процеса по деинституционализация на деца, чрез създаване 

на модел за развитие на заместваща семейна грижа в Центрове за настаняване от 

семеен тип. 

Специфични цели: 

 Осигуряване на жизнена среда от резидентен тип на деца с увреждания, 

лишени от родителска грижа, в 7 ЦНСТ за деца с увреждания 

 Създаване на условия за закриване на специализирани институции за деца с 

увреждания. 

 Създаване на възможност за работа с родителите и разширеното семейство на 

децата, настанени в 7 ЦНСТ с цел връщане в биологичното семейство или 

настаняване в разширеното семейство ако е в интерес на детето. 

 Разкриване на нови работни места в сектора на социалната сфера в община 

Варна 

           Целева група: 

 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. 

 Деца и младежи с увреждания, настанени в домове за деца, лишени от 

родителска грижа. 

 Деца и младежи, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа. 

 Деца с увреждания в общността. 

 Семейства на деца (вкл. на деца и младежи с увреждания). 

 Персонал, ангажиран в социалните услуги за деца. 

Изпълнени дейности: 

 Нает персонал за 7 ЦНСТ в това число консултанти с подходящи специалисти 

за съответните подкрепящи дейности. 

 Изпълнени адаптационни дейности, вклюващи подготовка за преместване на 

децата и младежите, настаняване и адаптирането им в новата услуга. 

 Същинско преместване на децата и младежите. 

 Предоставяне на социална услуга ЦНСТ. 

 Дейности по информиране и публичност на проекта. 
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          Постигнати резултати: 

 81 деца изведени от специализирани институции и реинтегрирани в общността. 

 Осигурени 14 места за кризисно настаняване на деца от общността. 

 Разкрити 77 броя постоянни работни места за лица, работещи на трудов 

договор. 

Бюджет на проекта - 554 411.02 лв.  

Продължителност на проекта – 13 месеца 

Статус на проекта: Приключил 


