ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 24.11.2020г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Малко Търново
/сградата на община Малко Търново, ет. 2/ ще бъде проведена заключителна
пресконференция за
представяне на резултатите от реализацията на проект
№ BG16RFOP001-5.002-0002 „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център
за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново“.

ДБФП BG16RFOP001-5.002-0002-C01, №РД-02-37-1 от 02.01.2019 г.
Основна цел на проекта бе 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, постигнати с реализирането на заложените
дейности са: изградена подходяща инфраструктура, отговаряща на стандартите и
критериите за местоположение и материална база за Център за грижа за лица с умствена
изостаналост; създадени предпоставки за предоставяне на качествени социални услуги за
хората с увреждания; осигурен 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.
В резултат от реализиране на дейностите от проекта е изграден Център за грижа
за лица с умствена изостаналост (ЦГЛУИ) в град Малко Търново с капацитет 15 лица, 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 и в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Изграденият
ЦГПЛУИ е в съответствие с разработените и утвърдени от
Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за
изграждане на инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за
деинституционализация и живот в общността.
Помещенията в ЦГЛУИ са оборудвани и обзаведени съобразно „Изисквания по
отношение на оборудване/обзавеждане“ посочени във „Функционалните изисквания за
ЦГЛУИ“, като е осигурена безопасна и сигурна среда за лицата с умствена изостаналост.
Общата стойност на проекта е 553 283.91лева. От тях: Европейско финансиране в
размер на 470 291.34 лева и Национално съфинансиране в размер на 82 992.57 лева.

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
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.
“

