ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Община Малко Търново стартира СМР по проект
„Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за грижа за лица с
умствена изостаналост – гр. Малко Търново“
На 02 януари 2019 г. между МРРБ и община Малко Търново беше подписан
договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-1 / BG16RFOP001-5.002-0002-C01,
от 02.01.2019 г., по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация
на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, на Приоритетна ос 5: „
Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 с бенефициент Община Малко Търново
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;
Община Малко Търново кани медиите и заинтересованите страни да присъстват на
официалната церемония „Първа копка“, с която се оповестява стартирането на СМР на
обекта. Церемонията ще се проведе на 04.03.2020г. от 11.00 часа, на терена определен за
изграждане на ЦГЛУИ, находящ се в гр. Малко Търново, ул. „Княз Борис I“ №52.

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.
“

