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Ðåàëèçàöèÿ íà Öåíòúð çà íàñòàíÿâàíå îò ñåìååí òèï (ÖÍÑÒ) - ãð. Áàë÷èê
ñ êàïàöèòåò 14 äåöà è áëàãîóñòðîÿâàíå íà ïðèëåæàùîòî äâîðíî ïðîñòðàíñòâî

â ÓÏÈ III, êâ. 148, æ.ê. Áàëèê
* Бюджет на проекта

– 817 885, 68 лв.;
* Разходи за строител-

ство – 570 849,99 лв.;
* Разходи за обору-

дване – 78 068,08 лв.;
*Срок на изпълнение

– 24 месеца;
* Местоположение -

УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик
* Обща цел на прое-

кта  - Общата цел на
настоящият проект е
да се създаде подходя-
ща и ефективна соци-
ална инфраструктура
на територията на Об-
щина Балчик, която да
осигури предоставяне
на нов вид резидентни
и съпътстващи услуги
в общността. Проектът
допринася пряко за
процеса на деинститу-
ционализация на деца
и младежи с уврежда-
ния, лишени от роди-
телска грижа и наста-
нени в ДДУИ, ДДФУ
и ДМСГД и за пости-
гане на целите на На-
ционалната стратегия
„Визия за деинституци-
онализация на децата в
Република България”.

* Чрез осъществя-
ването на проекта, Об-
щина Балчик ще допри-
несе за устойчивото и
интегрирано развитие на
града и до съществено
подобряване на качест-
вото на живот и жизне-
ната среда на до 12+2
деца и и младежи с ув-
реждания над 3 год.;

* В дългосрочен ас-
пект проектът ще до-
принесе, макар и огра-
ничено за подобрява-
не на човешкия капи-
тал и пазара на труда в
района на Балчик. То-
ва, от своя страна ще
спомогне за намалява-
не на социалната цена,
която държава и общи-
на плащат вследствие
на трудната социална и
икономическа интегра-
ция на младежите с ув-
реждания, отгледани в
детски домове.

* Проектът ще до-
принесе и за повиша-
ване на администрати-
вния капацитет на Об-
щина Балчик по отно-
шение на планиране и
управление на социал-
ни услуги в полза на
общността.

* Проектът ще до-

принесе и за пови-
шаване на админи-
стративния капаци-
тет на Община Бал-
чик по отношение
на планиране и уп-
равление на соци-
ални услуги в пол-
за на общността.

* Проектът ще до-
принесе и до по-ши-
роко спазване на пра-
вата на децата, гаран-
тирани от междунаро-
дните конвенции, по
които Република Бъл-
гария е страна (Кон-
венция на ООН за пра-
вата на детето, Конвен-
ция на ООН за правата
на хора с увреждания)
и до преодоляване на
съществуващите диск-
риминационни модели
в образованието.

* Специфични цели
на проекта

Специфичната цел на
настоящото проектно
предложение е  подо-
бряване качеството на
живот и жизнената
среда на деца над 3
год. и младежи с ув-
реждания чрез изгра-
ждане на Център за на-
станяване от семеен
тип за до 12+2 деца с
увреждания. Центърът
ще представлява рези-
дентна форма на гри-
жи за деца, за които са
изчерпани възможно-
стите за осигуряване
на семейна среда. В
него те ще получат не-
обходимата им ежедне-
вна и индивидуализи-
рана грижа и подкре-
па за личностно съзря-
ване и изграждане на
умения за самостояте-
лен и независим живот
(в случаите, където то-
ва е възможно). Орга-
низирането на живота и
услугите в него са на-
сочени към създаване-
то на условия и нагласи
на децата за равнопос-
тавено участие в живо-
та на местната общност.

*Целева група - Це-
левата група по насто-
ящия проект ще бъдат
12+2 деца, които в мо-
мента са настанени в
специализирани инс-
титуции (ДМСГД,
ДДУИ, ДДФУ) и са
лишени от родителска
грижа. В съответствие
със заложените цели и

стремежът приоритет-
но да бъдат изведени
от институциите деца-
та с увреждания, те се
явяват и основна целе-
ва група и по настоя-
щия проект. Това ще
бъдат деца, за които е
установено, че е не-
възможно да бъдат
върнати в семействата
си или да бъдат наста-
нени в приемен роди-
тел. В общия случай
това деца с комплекс-
ни увреждания и/или
хронични здравни за-
болявания, за които на-
мирането на подходящи
приемни семейства е
изключително трудно.

* На територията на
Община Балчик няма
изградена специализи-
рана институция за от-
глеждане на деца, ли-
шени от родителска
грижа. По тази причи-
на, децата родом от
Балчик, са разпреде-
лени по близките до-
мове на територията на
Област Добрич. Те са
четири: ДМСГД – гр.
Добрич, общ. Доб-
рич, ДДЛРГ в гр. До-
брич и в с. Овчарово,
общ. Добричка, както
и ДДУИ – с. Круша-
ри, общ. Крушари.

* Друга целева гру-
па, макар и с по-дъл-
госрочно въздействие
ще бъде персоналът,
който ще бъде нает да
работи в центъра. Той
може да бъде съставен
от служители, идващи
от закритите институ-
ции или да бъде напъл-
но нов за системата.
Това ще бъде изясне-
но на следващия етап,
когато ЦНСТ е готов
да заработи.

Основни дейности
по проекта:

-Дейност 1: Органи-
зация и управление;

-Дейност 2: Инфор-
мация и публичност;

-Дейност 3: Подгото-
вка на технически про-
ект за изграждане на
ЦНСТ;

- Дейност 4: Подго-
товка и провеждане на
тръжни процедури;

- Дейност 5: Извър-
шване на СМР;

- Дейност 6: Строи-
телен надзор;

-Дейност 7 Приемане и

въвеждане в експлоатация
на изпълнените СМР;

-Дейност 8:
Доставка на
оборудване;

-Дейност 9:  Одит ;
-Дейност 10  Автор-

ски надзор.
* За сградата:
Решението на специ-

фичните функционал-
ни изисквания за сгра-
дата и помещенията на
ЦНСТ е както следва:

1. Сградата се нами-
ра в район, застроен с
панелни жилищни
блокове, които след
санирането придоби-
ват по-пъстра съвре-
менна визия. Архитек-
турата на ЦНСТ съот-
ветства на новоизгра-
дените сгради в близост
и хармонизира на окол-
ната среда в района.

2. Въпреки ограни-
чените размери на
имота – само 1150
кв.м., при застроена
площ 507.5 кв.м. са
осигурени 46% озеле-
нени площи,  оформе-
ни като градини.

3. Сградата е проек-
тирана на един етаж,
без стъпала, като е оси-
гурена пълна достъп-
ност за хора в неравно-
стойно положение.

4. Проектът създава
подходящи условия за
живот на деца с обичай-
ните занимания за разли-
чните възрасти – малки
деца, начален курс на обу-
чение, тийнейджъри и пр.;

5. Разположението
на помещенията оси-
гурява домашна атмо-
сфера и условия за
живот, близки до се-
мейните;

6. Сградата на ЦНСТ
за 14 деца е решена на
три групи, които имат
известна самостоятел-
ност и лесен и осигу-
рен достъп до общите
за всички помещения –
обща трапезария с гор-
но осветление, кухня,
пералня и складови по-
мещения, стаи за дежу-
рен възпитател,  адми-
нистрация и WC за пер-
сонала;

7. Всяка група е обо-
собена като самостоя-
телно жилище с 3
спални помещения, ба-
ня, коридор и дневна;

8. Остъклените вът-

решни врати и витри-
ни осигуряват лесно
наблюдение от страна
на персонала на обита-
телите и възможност
за лесен достъп до вся-
ко помещение;

9. Архитектурното
решение предвижда
само източно, южно
и  западно изложе-
ние на спалните по-
мещения, дневната и
трапезарията.

Устойчивост
Проектът ще има

трайно въздействие
върху целевата терито-
рия, тъй като ще даде
началото на един мно-
го важен социален и
обществен процес, а
именно изграждане на
съвременна социална
инфраструктура, която
ще позволи адекватна
грижа и помощ на уя-
звимите групи в общ-
ността. Към момента в
Община Балчик соци-
алните услуги, които
се предоставят за деца
в риск са силно огра-
ничени и се свеждат до
програмите за дома-
шен помощник, личен
и социален асистент,
които също не могат да
обхванат всички нуж-
даещи. По отношение
на действащи институ-
ции, които предоставят
резидентни услуги, та-
кива на територията на
общината несъществу-
ват. В този смисъл на-
стоящия проект ще
има огромно значение
както за администра-
циите, които отговарят
за социалните дейнос-
ти в района, така и за
директните целеви гру-
пи. Чрез него ще се по-
стави началото на пре-
доставянето на качест-
вено нови услуги, пре-
дназначени за деца с ув-
реждания и лишени от

родителски грижи, които:
* Ще гарантират права-

та на децата с увреждания;
* Ще осигурят дос-

тъп до по-качествени
образователни и меди-
цински услуги;

* Ще осигурят съвре-
менна и достъпна архи-
тектурна среда за деца с
физически увреждания,
като повиши значително
техния комфорт и каче-
ство на живот;

* Изграждането на
ЦНСТ в жилищна зо-
на ще осигури отлич-
ни условия за социал-
на интеграция на деца-
та и ще се преодолее
една от основните сла-
бости на настоящите
институции – отдалече-
ност и изолираност от
общността;

* Животът в ЦНСТ
ще доближи децата с
и без увреждания ма-
ксимално до семейна-
та среда, като по този
начин ще се спомогне
за тяхното социално
включване в един по-
дългосрочен период.

Равни възможности
* Настоящият проект

допринася в много ви-
сока степен към евро-
пейските политики на-
сочени към утвържда-
ване на равните въз-
можности. Основните
дейности по проекта
ще осигурят необходи-
мата социална инфра-
структура за предоста-
вяне на социални ус-
луги, насочени към де-
ца с увреждания, ли-
шени от родителска
грижа.  Проектът се
явява важна стъпка
към постигане целите
на деинституционали-
зацията на децата в
рамките на територия-
та на гр. Балчик и оси-
гуряване на устойчиви
предпоставки за равни

възможности за тези
деца. Достъпът до каче-
ствени услуги в сфера-
та на образованието и
медицинското обслуж-
ване, получаването на
психологическа подкре-
па и подходящи битови
условия са необходими-
те условия за последва-
що социално включва-
не и интеграция в живо-
та на общността.

Този документ е
създаден в рамки-
те на проект по
Договор №
BG161PO 001/1.1-
12/2011/017 „Цен-
тър за настаняване
от семеен тип
(ЦНСТ) – гр. Бал-
чик с капацитет 14
деца и благоустро-
яване на прилежа-
щото дворно про-
странство в УПИ
III, кв. 148, ж.к. Ба-
лик”, който се осъ-
ществява с финан-
совата подкрепа
на Оперативна
програма Регио-
нално  развитие”
2007-2013 г.,  съ-
финансирана от
Европейския съюз
чрез Европейския
фонд за регионал-
но развитие. Цяла-
та отговорност за
съдържанието на
публикацията се
носи от Община
Балчик и при ника-
кви обстоятелства
не може да се счи-
та, че този доку-
мент отразява офи-
циалното станови-
ще на Европейския
съюз и Управлява-
щия  орган.”




