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ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.008-0004 „ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА  

С УВРЕЖДАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ“ 

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.008-0004-С04, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с 

увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. 

Бенефициент – Община Варна 

Обща стойност на проекта - 989 064, 00 лева, от които: 

 840 704,40 лева – Финансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; 

 148 359,60 лева – Национално съфинансиране. 

Основната цел на проекта – Осигуряване на качествена грижа за лица с увреждания и 

апробиране на иновативен модел на социална услуга чрез създаването на функциониращ 

„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ 

и техните семейства от община Варна.  

Специфични цели: 

 Повишаване на качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на 

пълнолетни лица с увреждания от община Варна, чрез предоставяне на комплексни 

интегрирани мерки, насочени към подобряване достъпа до социални и здравни услуги; 

 Подпомагане на семействата на лицата с увреждания, включително и за възстановяване 

на трудовата им активност; 

 Превенция на институционализацията на лицата с увреждания и насърчаване 

обгрижването им в семейна среда. 

Проектът е в унисон с мерките за осигуряване на подкрепа в домашна среда и в общността на 

лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, Мярка 4 „Предоставяне на социални 

услуги в общността за дневна и почасова грижа и подкрепа" от плана за действие за периода 

2018-2020 г. за изпълнение на “Националната стратегия за дългосрочна грижа и основните 

стратегически документи.  

Реализирани дейности по проекта: 

1. Извършени основни ремонти на два обекта за предоставяне на услуги по проект „Център 

за подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания“. 
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2. Доставено обзавеждане и оборудване за Център за подкрепа на лица с увреждания, 

включително с тежки множествени увреждания. 

3. Закупено специализирано моторно превозно средство с платформа за хора с увреждания; 

4. Извършен подбор на персонала и проведено обучение и супервизии. 

5. Предоставени услуги на 91 лица с увреждания, включително с тежки множествени 

увреждания, в това число: дневна и почасова грижа, консултиране, информиране и 

подкрепа, осигуряване на терапевтична помощ и рехабилитация, включително и на 

лицата, полагащи грижи за лицата от целевата група, извършване на мобилна работа, 

карткосрочно настаняване в Центъра (заместваща грижа). 

Целеви групи на проекта: 

 Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните 

семейства;  

 Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи 

резидентни услуги и техните семейства. 

Постигнати резултати:  

 Създаден Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени 

увреждания, предоставящ комплексни интегрирани услуги за лица с увреждания от 

община Варна. 

 Повишено качество на живот на 91 пълнолетни лица с увреждания от община Варна, 

от които 30 лица, ползвали услуги в Дневен център и 61 лица, ползвали почасови 

услуги, консултиране, информиране и подкрепа, терапевтична помощ и рехабилитация 

на място в Центъра или в дома.  

 Оказана подкрепа на семействата, полагащи грижи за лица с увреждания за връщане 

на пазара на труда.  

 

Срок на договора - 01.01.2019г. - 31.03.2022г.  

Статус на проекта - Приключил. 

 

 

 

 

 

 

 


