Проект: BG161PO001/1.1-12/2011/033
„Нов дом за нашите деца”
Бюджет на проекта по ДБФП: 2 176 731,45 лева
Обща цел:
Деинституционализация на децата чрез изграждане на нов вид резидентни услуги,
осигуряващи грижа в среда, близка до семейната.

Специфични цели:

Подобряване на социалната инфраструктура в община Шумен;
Социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания,
настанени в институциите;
Подобряване качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и
младежите с увреждания;
Извеждане на децата от институциите;
Създаване на среда, близка до семейната;

Целеви групи:
деца с увреждания, настанени в Дом за деца с умствена изостаналост – 30;
деца над 3-годишна възраст с увреждания, настанени в Дом за медикосоциални грижи за деца – 6;
деца с увреждания от общността – 4.
Крайни бенефициенти:
деца с увреждания, настанени в Дом за деца с умствена изостаналост – 30;
деца над 3-годишна възраст с увреждания, настанени в Дом за медикосоциални грижи за деца – 6;
деца с увреждания от общността – 4;
персонала на Дом за деца с умствена изостаналост “Калинка”, с. Васил
Друмев, община Шумен – 28.
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СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип за деца. Сградите
са едноетажни. В тях са обособени по три самостоятелни жилища за по три групи
с по четири деца и общи помещения. Сградите имат един централен вход и три
допълнителни за всяка група, ориентацията, на които е различна.
Архитектурното решение предвижда източно, южно и западно изложение на
всички спални и дневни. Помещенията са проектирани, така че да са достъпни за
деца с двигателни увреждания, за да могат да се движат и обслужват
самостоятелно. Всеки Център се състои от:
Жилище за 4 деца – ГРУПА 1:
Разположено е в североизточната част на сградата. Входът му е от север. В
жилището са проектирани следните помещения: дневна, две единични и една
двойна спални, килер/дрешник, тоалетна, коридор с входно преддверие и баня с
тоалетна достъпна за деца с увреждания. Спалните и дневната са с източно
изложение, като към дневната, източно от нея, ще се изгради тераса.
Жилище за 4 деца – ГРУПА 2:
Разположено е в южната част на сградата. Входът му е от юг. В жилището са
обособени следните помещения: дневна, две единични и една двойна спални,
килер/дрешник, коридор с входно преддверие и баня с тоалетна достъпна за деца
с увреждания. Спалните и дневната са с южно изложение, като към дневната,
източно от нея, е проектирана тераса.
Жилище за 4 деца – ГРУПА 3:
Разположено е в югозападната част на сградата, със самостоятелен вход е
от запад. В жилището са обособени следните помещения: дневна, две двойни
спални, килер/дрешник, тоалетна, коридор с входно преддверие и баня с тоалетна
достъпна за деца с увреждания. Спалните и дневната са с южно и западно
изложение, като към дневната, западно от нея, ще се изгради тераса.
Общи помещения:
Разположени са предимно в северозападната част на сградата, като е
предвиден отделен, общ, самостоятелен вход от северозапад. Обособени са
следните общи помещения: входно преддверие, коридор, стая и тоалетна с
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преддверие за персонала, помощно помещение/килер, стая за ел. Табло,
перслня, АУСГУС и трапезария и кухня.
И в трите центъра жилищата имат директна връзка с трапезарията и кухнята.
Резултати
В резултат от изпълнението на дейностите по проекта:
Ще бъдат изградени три Центъра за настаняване от семеен тип за деца
с увреждания в три имота с обща площ 3 595 кв.м. и РЗП 1 585 кв.м.
Ще бъде осигурено ссоциално включване и равен достъп на децата и
младежите с увреждания, настанени в специализираните институции.
Ще се подобри качеството на живот и жизнената среда на децата над 3
г. и младежите с увреждания.
Ще бъдат изведени от институции 36 деца с увреждания, за които ще
бъде създадена подходяща среда близка до семейната.
Ще бъдат разкрити 15 постоянни работни места.
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