ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 09.05.2019 г. от 11.00 часа, на 2-ри етаж в залата на общинска администрация
на Община Малко Търново, се проведе началната пресконференция по представянето на
Проект № BG16RFOP001-5.002-0002
„Изграждане, оборудване и обзавеждане на
Център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново“, финансиран
от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по процедура
BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа деинституционализация на социалните услуги за
възрастни хора с увреждания“.
Обща
стойност
на
проекта
е
553
283.91 лева,
от
които:
470 291.34 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и
- 82 992.57 лв. Национално финансиране
Срока за изпълнение е 24 месеца, считано от 02.01 2019 г. .
Проектното предложение предвижда изграждане (ново строителство) на Център за
грижа за лица с умствена изостаналост (ЦГЛУИ) в град Малко Търново , във връзка с
процеса на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания, за
осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни
хора.
Основна цел на проекта е създаване на подходяща и ефективна социална
инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица
с увреждания в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Конкретните цели на проекта са: - Изграждане на подходяща инфраструктура,
отговаряща на стандартите и критериите за местоположение и материална база за Център
за грижа за лица с умствена изостаналост; - създаване на предпоставки за предоставяне на
качествени социални услуги за хората с увреждания; - осигуряване на достъп до качествени
социални услуги за лица с умствена изостаналост изведени от Специализирани
институции;. - постигане на интегриран подход при грижата за хората с увреждания с ясен
социален ефект и въздействие;
Дейностите предстоящи за изпълнение са:
 Разработване на документации за обществени поръчки за избор на изпълнители на
допустимите дейности по проекта - Инженеринг, Консултант по смисъла на ЗУТ,
Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване, и мерки за публичност и
визуализация . Провеждане на тръжни процедури. Подписване на договори с
избраните изпълнители.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за грижа за лица с умствена
изостаналост – гр. Малко Търново“, 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 Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.
“








Изпълнение на „Инженеринг за проектиране и изграждане на Център за грижа за
пълнолетни лица с умствена изостаналост- гр. Малко Търново. Извършване на
авторски надзор.
Осъществяване на дейностите по Консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на
оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим
строителен надзор;
Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване
Изпълнение на мерки по публичност и визуализация по проекта;
Въвеждане на обекта в експлоатация.
Дейности по организация и управление на проекта.

Проекта предвижда предоставянето на дългосрочна грижа за лицата с умствена
изостаналост. След приключване на дейностите по проекта делегираните от държавата на
общините социални услуги ще се финансират със средства от държавния бюджет, което се
осъществява по централизиран модел, регламентиран в Закона за социалното подпомагане,
както и ежегодно в Закона за държавния бюджет, Закона за местните данъци и такси и
редица подзаконови нормативни актове, както и със средства по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020. С изграждането на ЦНПЛУИ ще се създадат
предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания. Ще се реализират
комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и
предоставки и възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат
грижи за близките си с увреждания. След стартиране на дейността на ЦГПЛУИ ще бъде
назначен и обучен персонал, като по този начин ще се подпомогнат нуждаещите се от
социална подкрепа и от подкрепа за заетост и ще се предоставят възможности за
подобряване на доходите и стандарта на живот на местните общности..
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документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.
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