ПРОЕКТ BG051PO0015.2.120039C0001
„ЦЕНТЪР ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”

Община Първомай e бенефициент по проект BG051PO0015.2.12 – 0039 – C0001 „Център
за нашите деца”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно
дете”, Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността. Общата стойност на
проекта е 233 116,58 лева, а продължителността му е 19 месеца – от 01.04.2014г. до
31.10.2015г.
Общата цел на проекта е да се създаде устойчив модел за качествена грижа в среда,
близка до семейната в община Първомай за деинституционализация на деца и младежи,
настанени в специализирани институции за деца.
Специфични цели по проекта са:
· Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ) след
професионална оценка на потребностите на всяко дете.
·

Създаване на възможности за социално включване и спазване правата на децата и
младежите, настанени в услугата от резидентен тип, чрез социална работа от обучен
и мотивиран персонал.
След стартиране на проекта Община Първомай обяви процедура за подбор по набиране
на персонал в Център за настаняване от семеен тип чрез провеждане на конкурс. Персоналът
в ЦНСТ бе назначен в края на месец май.
През месеците октомври и ноември се проведоха дейности по адаптация и настаняване
на 12 деца от Домове за деца лишени от родителска грижа в Центъра за настаняване от
семеен тип в гр. Първомай.
На 12.11.2014г. бе разкрита социалната услуга Център за настаняване от семеен тип.
Същия ден са настанени девет деца, а на следващия още две.
Децата бяха посетени от Кмета на община Първомай, гн Ангел Папазов; Зам. кмета на
Община Първомай и Ръководител на проекта, гн Юлиян Димитров; Директора на Дирекция
„ГОБСССИД” в Община Първомай, арх. Добромир Спасов и Директора на Дирекция
„Социално подпомагане”, гжа Таня Налбантова.
С услугата – ЦНСТ ще се създадат условия за социално включване и интегриране в
местната общност на деца и младежи, които допреди това са живеели в специализирани
институции.

Инвестира във вашето бъдеще!
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Първомай носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и
при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския
съюз или Агенцията за социално подпомагане.

