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На 19.04.2022 г. от 15:20 ч. в гр.Варна, ул.“Петко Стайнов“ №7, ще се проведе заключителна
пресконференция по проект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В
ГРАД ВАРНА”. Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Региони в растеж 20142020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициент е Община Варна.
Общата стойност на проекта е 3 311 011,19 лева:
- БФП - 2 772 332,39 лева, от които Европейско финансиране - 2 356 482,53 лева и
Национални фондове - 415 849,86 лева;
- и собствен принос на бенефициента - 538 678,80 лева.
Срокът за изпълнение на проекта е: 10.10.2019 г. - 22.04.2022 г.
Главната цел на проекта е осигуряването на подходяща социална инфраструктура за лицата,
ползващи социални услуги на територията на община Варна.
Постигнатите резултати са следните:
- достигнати са европейски норми за социална инфраструктура;
- изцяло е ремонтирана и осъвременена сградата за предоставяне на социални услуги;
- изцяло са обзаведени и оборудвани помещенията вътре в нея;
- осигурена е достъпна архитектурна среда и е подобрен обликът на средата за обитаване,
включително и са осигурени подходи и съоръжения за спорт;
- осигурен е подслон и е създадена защитена и подкрепяща среда за деца в риск, бездомни и
социално слаби хора;
- предлагат се по-ефективни услуги в общността и се намаляват съществуващите форми на
социално изключване;
- подобрени са условията за работа на заетите в предоставянето на социалните услуги в обекта;
- подобрени са мерките за енергийна ефективност и е достигнат клас „С“ на енергопотребление.
Обновените, оборудвани и обзаведени „Приют за временно настаняване на бездомни“ и
„Кризисен център за деца“ ще се стопанисват от техните ръководства към социалната дирекция
на Община Варна. Те ще отговарят за бъдещата поддръжка на обектите, като ще ги развиват и
ще продължават да надграждат над резултатите, постигнати от реализирането на проекта.
Община Варна ще извършва периодичен контрол и проверка върху състоянието на обекта и ще
полага грижи на добър стопанин за бъдещата институционална устойчивост.
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. 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 Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

