
ДОГОВОР № BG051PO001-5.2.12-0070-C0001 
по проект “Слънчево детство” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще! 
 

 

 
 

Проект: „ Слънчево детство” 
 

Бюджет на проекта по ДБФП: 472 362,68 лева  
 

 
Общата цел: Деинституционализация на децата чрез осигуряване на качествена грижа 

в семейна среда 

 

Специфични цели: 

♦ Създаване на устойчиви социални услуги, осигуряващи индивидуална грижа за 

децата с/без увреждания 

♦ Осигуряване на висококачествена грижа в среда, близка до семейната за децата 

с/без увреждания 

♦ Професионална подкрепа чрез обучение и мотивиране на персонала 

 

Целева група: 

♦ Деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции за 

деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания и в домовете 

за медико-социални грижи за деца; 

♦ Деца и младежи с увреждания, настанени в домове за деца, лишени от 

родителска грижа; 

♦ Деца и младежи, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа; 

♦ Деца с увреждания от общността; 

♦ Семейства на децата и младежите; 

♦ Персонал, ангажиран в социалната услуга ЦНСТ. 

Основни дейности: 

♦ Подбор и назначаване на персонал 

♦ Подготовка и организиране процеса на преместване и настаняване на децата и 

младежите от целевата група в трите Центъра за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи  
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♦ Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи 

 

Резултати: 

♦ Назначен квалифициран и мотивиран персонал за услугата ЦНСТ – 36 бр.  

♦ Осигурена експертна подкрепа от 9 лица 

♦ Подготвени за извеждане, безопасно и безпроблемно настанени 36 деца и 

младежи от специализирана институция.  

♦ Осигурени условия за качествено предоставяне на услугата. 

 


