Приложение № 1

УТВЪРДИЛ:
(ПЛАМЕН СТОИЛОВ)
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУСЕ 2010-2015 г.
ОБЩИНА РУСЕ
ПЛАНОВ ПЕРИОД 2014 Г. И ПРОГНОЗА ЗА 2015 Г.
№ Приоритет

Мярка/дейност

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

1.Дневен център
за деца с
увреждания –
седмична грижа
(Заместваща
семейна грижа за
деца с
увреждания)

Временен престой
на деца с
увреждания –
почасово и
седмично (20
места) или
денонощно (8
места) при
ангажимент на
родителите

Русе, ДДЛРГ
„Надежда”

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

Социални услуги
1

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка 1.3.2
Осигуряване на
достъп до
здравна грижа,
медицинска и
социална
рехабилитация
за поне 80% от
децата с
увреждания и
подкрепа за
техните
семейства
Мярка 1.3.3
Осигуряване на
достъп до
адекватна и
гъвкава дневна,
почасова и
заместваща
грижа за поне
30% от децата с
увреждания,
отглеждани в

2. Център за
информ.
консултиране,
обучение и
подкрепа на деца
с дислексия

Разкрит
„Дневен
център за
деца с
увреждания –
седмична
грижа“

Предоставя
не на
услугата
като ДДД

Предоставя
не на
услугата
като ДДД

ДДД
268 680
лв.

1.Община
РУСЕ

2.
Асоциация
„Дислексия
–България”
гр. Русе –
ЕООД
І
национален
център по
дислексия България

1

№ Приоритет

Мярка/дейност

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

„Център за
социална
рехабилитация и
интеграция” за
деца с психични
разстройства

Продължаване
дейността на
Детски кът за
развитие,
финансиран от
УНИЦЕФ;
Предоставяне
психологическа
подкрепа на 20
потребители

Русе, в
сградата на
Детскоюношески
център за
психично
здраве/ към
Център по
психично
здраве (ЦПЗ)
Ул. „Янтра“
№5

Услугата се
предоставя
като ддд

Услугата се
предоставя
като ддд

Услугата се
предоставя
като ддд

„Наблюдавано
жилище“

„Наблюдавано
жилище“ за
младежи и
девойки, които
напускат
специализираните
институции за
деца. Подготовка
за самостоятелен
живот на 5
потребители.

„Дом
Възможност“
гр. Русе, ул.
„Баба Тонка“
№ 32

Предоставя се
по Програма
на Фондация
за социална
промяна и
включване

Предоставя
не на
социалната
услуга по
проект на
Фондация
за социална
промяна и
включване.
Търсене на
подходящи
помещения
за
предоставян
е на
услугата с
цел
разработван
е на
предложени
е за
разкриване
като ддд

Изготвяне
на
предложени
е за
разкриване
на услугата
като ддд

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

семейна среда
2

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

3

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

Мярка 1.3.2
Осигуряване на
достъп до
здравна грижа,
медицинска и
социална
рехабилитация
за поне 80% от
децата с
увреждания и
подкрепа за
техните
семейства
Мярка 2.2.1
Осигуряване на
семейна среда
за поне 50%
деца от
институции
чрез
реинтеграция в
биологичното
или разширено
семейство и
настаняване в
алтернативна
семейна грижа

ДДД –
51 220 лв.

Община
Русе и
Сдружение
„Дете и
пространст
во” в
партньорст
во с ЦПЗ

Община и
НПО

2

№ Приоритет

Мярка/дейност

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

Сформиране на
екип, изготвяне на
план за работа и
оценка на
нуждите

ДМСГД
Русе, ул.
„Никола
Вапцаров” №
20

Осигурено
проектно
финансиране,
по ОП РЧР
„Шанс за
щастливо
бъдеще" Компонент 2

Предоставя
не на
услугите с
проектно
финансиран
е

Продължава
не
дейността
на
социалните
услуги като
ддд

Проект „И аз
имам
семейство“,
реализиран от
АСП в
партньорство
с Община
Русе.
Утвърдени са
18 приемни
семейства
Предоставяне
на услугата
като ддд.

Утвърждава
не на 25
приемни
семейства

Назначаван
е на 30
приемни
семейства

Проект „И
аз имам
семейство
“

Община
Русе
Сдружение
„Еквилибр
иум ;
ДСП - ОЗД

Предоставя
не на
услугата
като ддд.

Предоставя
не на
услугата
като ддд.

ДДД
57 300 лв.

Община
Русе и
Каритас –
Русе
съгласно
договор за
възлагане
управление
то на
услугата

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

Мярка 2.1.1
Разработване на
планове за
закриване/транс
формация на
специализирани
те институции
за деца

ДМСГД –
закриване на
институцията

5

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка 1.2.2
Широко
развитие на
приемната
грижа и
включване по
25 работещи
приемни
семейства
годишно

Приемна грижа

Работа по
популяризиране и
увеличаване броя
на приемните
семейства

Русе

6

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка 1.1.3
Превенция на
изоставянето на
деца и
изоставянето
им в
специализирани
институции

Център за
обществена
подкрепа по
Проект „Активни
общности в
превенцията на
институционализа
цията на деца и
младежи”,
реализиран от
Каритас – Русе

Създаване на
пилотен модел за
профилактика на
противообществе
ните прояви и
престъпления,
извършвани от
деца 14 – 18 г., с
капацитет 20
места.

Русе, ул.
„Богдан
Войвода“ №
3

4

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик
Община
Русе със
съдействие
ДСП - ОЗД

599966.8
5 лв.

3

№ Приоритет

7

8

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване

Мярка/дейност

Мярка 1.6.1
Създаване на
комплекси от
услуги за
подкрепа на
старите хора

Мярка 2.1.2
Разработване на
планове за
трансформация
и подобряване
на качеството
на грижа в СИ
за възрастни и
стари хора
Мярка 2.7.1
Повишаване
качеството на
предоставяните
услуги в ДСХ
„Възраждане”
Мярка 1.6.1
Създаване на
комплекси от
услуги за
подкрепа на
старите хора

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

ДСХ
„Възраждане”

Институционална
грижа за стари
хора с капацитет
234 места

Русе, ул.
„Алеи
Възраждане”
№ 76

ДВФУ
„Милосърдие”

Институционална
грижа за
възрастни с
физически
увреждания, с
капацитет 82
места.

Русе

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Контролиран
е на
качеството на
предоставяни
те услуги

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
1 437 930
лв.

Работа по
деинституц
ионализаци
яи
преминаван
е към
резидентни
услуги в
общността

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
582 774
лв.

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик
Община
Русе

Община
Русе

Мярка 2.1.2
Разработване на
планове за
трансформация
и подобряване

4

№ Приоритет

качеството на
резидентната
грижа
9

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

10

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

Мярка/дейност

на качеството
на грижа в СИ
за възрастни и
стари хора
Мярка 1.6.1
Създаване на
комплекси от
услуги за
подкрепа на
старите хора
Мярка 2.1.2
Разработване на
планове за
трансформация
и подобряване
на качеството
на грижа в СИ
за възрастни и
стари хора
Мярка 2.7.2
Повишаване
качеството на
предоставяните
услуги в ДВД
„Приста”
Мярка 2.1.1
Разработване на
планове за
закриване/транс
формация на
специализирани
те институции
за деца
Мярка 2.4.2
Трансформация
и закриване на
ДДЛРГ

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

ДВД „Приста”

Институционална
грижа за
възрастни с
деменция, с
капацитет 120
места

Русе

Подобряване
условията на
живот в
институцията

Подобряван
е условията
на живот в
институция
та

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
976 440
лв.

Община
Русе

ДДЛРГ
„Надежда”

Институционална
грижа за деца от
3-7 г. с капацитет
40. Подготовка на
план за оценка на
нуждите на всяко
дете, с оглед
намаляване на
капацитета на
институцията.

Русе, кв.
„Тракция”
Ул. „Искър“
№ 41

Намален
капацитет
от 40 на 20
места

Намален
капацитет
от 20 на 15
места
Изготвяне
на план за
закриване
на ДДЛРГ

Закриване
на
институция
та чрез
разкриване
на
алтернативн
и социални
услуги.

ДДД
104 820
лв.

Община
Русе
РДСП
ДСП – ОЗД

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

5

№ Приоритет

Мярка/дейност

„Надежда”
Мярка 2.1.1
Разработване на
планове за
закриване/транс
формация на
специализирани
те институции
за деца
Мярка 2.4.3
Трансформация
и закриване на
ДДЛРГ „Св. Д.
Басарбовски”

11

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

12

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

Мярка 2.4.2
Трансформация
и закриване на
ДДРГ
„Надежда”

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

Мярка 2.1.1
Разработване на
планове за
закриване/транс
формация на
специализирани
те институции
за деца
Мярка 2.4.4
Трансформация

13

Мярка 2.4.3
Трансформация
и закриване на
ДДЛРГ „Св. Д.
Басарбовски”

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

ДДЛРГ „Св. Д.
Басарбовски”

Институционална
грижа за деца от
7-18 год. с
капацитет 40

Русе, ул.
„Доростол“
№ 108

Център за
настаняване от
семеен тип за
здрави деца,
изведени от
трансформиранит
е ДДЛРГ

Социална услуга
от резидентен тип
за здрави деца,
без родителска
грижа с капацитет
от 15 места.

Русе, кв.
„Тракция”, в
сградата на
ДДЛРГ
„Надежда“,
след
закриването
му

ДДЛРГ „Райна
Гатева”

Институционална
грижа за деца от
7-18 год. с
капацитет 25
места

Русе

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Институцията
е закрита в
изпълнение
на План за
закриване на
институцията
.

Намаляване
на
капацитета
от 40 на 34
места.
Подготовка
на план за
оценка на
нуждите на
всяко дете,
с оглед
предстоящо
извеждане
на деца
Решение на
ОбС за
разкриване
на
социалната
услуга и
предложени
е до изп.
директор на
АСП за
нейното
разкриване
-

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

Закриване
на
институция
та чрез
разкриване
на
алтернативн
и социални
услуги

ДДД
237 592
лв.

Община
Русе
РДСП
ДСП – ОЗД

Разкриване
на ЦНСТ
като ддд

ДДД

Община
Русе;
НПО

-

-

Община
Русе
РДСП
ДСП – ОЗД
Сдружение
„Еквалибриу
м”

6

№ Приоритет

14

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

Мярка/дейност

и закриване на
ДДЛРГ „Р.
Гатева”
Мярка 1.1.3
Превенция на
изоставянето на
деца и
настаняването
им в
специализирани
институции
Мярка 1.3.3
Осигуряване на
достъп до
адекватна и
гъвкава дневна,
почасова и
заместваща
грижа за поне
30% от децата с
увреждания,
отглеждани в
семейна среда
Мярка 2.4.1
Трансформиран
е на ДМСГД

Вид дейност/
услуга

ДМСГД

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

Институционална
грижа за деца от
0-3 г. с капацитет
90 места.

Русе, ул.
„Никола
Вапцаров“ №
20

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Осигурено е
проектно
финансиране
за разкриване
на Дневен
център за
деца с
увреждания,
Звено „Майка
и бебе“,
Семейноконсултативе
н център,
ЦНСТ,
Център за
психично
здраве за
деца, Център
за подкрепа
на приемната
грижа и
осиновяванет
о и Център за
майчино и
детско
здраве.

Предоставя
не на
услугите за
деца от 0 до
3 г. чрез
проектно
финансиран
е

Продължава
не
дейността
на услугите
след
приключван
е на
проектното
финансиран
е като ддд Дневен
център за
деца с
увреждания
, Звено
„Майка и
бебе“,
Семейноконсултатив
ен център,
ЦНСТ,
Център за
психично
здраве за
деца,
Център за
подкрепа на
приемната
грижа и
осиновяван
ето и
Център за
майчино и
детско
здраве.

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

599 967
лв. по
Договор с
АСП

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

Община
Русе
ДСП – ОЗД
и МЗ

7

№ Приоритет

Мярка/дейност

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

15

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

Изграждане на
3 ЦНСТ във
връзка с
деинституциона
лизация на деца
с увреждания

Изграждане на 3
центъра за
настаняване от
семеен тип по
проект „Детство
за всички“

Социална услуга
за деца с
увреждания от
резидентен тип с
капацитет 12+2 за
всяко една от тях.

гр. Русе,
ул. „Котовск“
№ 10 и № 12,
ул.
„Будапеща“
№ 2А

16

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка 1.3.2
Осигуряване на
достъп до
здравна грижа,
медицинска и
социална
рехабилитация
за поне 80% от
децата с
увреждания и
подкрепа за
техните
семейства
Мярка 1.3.3
Осигуряване на
достъп до
адекватна и
гъвкава дневна,
почасова и
заместваща
грижа за поне

Дневен център за
деца и младежи с
умствени
увреждания РАЛИЗ

Дневна
професионална
грижа за деца с
увреждания с
капацитет 30
места.

Русе,
Ул. „Сърнена
гора“ № 28

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Изграждане
на сградите,
кандидатства
не с проектно
предложение

Предоставя
не на
социалните
услуги с
проектно
финансиран
е по Проект
„Нашите
деца са
наша
отговорност
“

Продължаван
е
предоставяне
то на
социалните
услуги като
ддд.

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)
593 551.82
лв. по
Договор
№
BG051PO
0015.2.120015 –
C0001
между
Община
Русе и
Агенция
за
социално
подпомага
не
ДДД
175 650
лв.

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик
Община
Русе МРРБ
и МТСП

Община
Русе
РАЛИЗ

8

№ Приоритет

17

18

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и

Мярка/дейност

30% от децата с
увреждания,
отглеждани в
семейна среда
Мярка 1.3.2
Осигуряване на
достъп до
здравна грижа,
медицинска и
социална
рехабилитация
за поне 80% от
децата с
увреждания и
подкрепа за
техните
семейства
Мярка 1.3.3
Осигуряване на
достъп до
адекватна и
гъвкава дневна,
почасова и
заместваща
грижа за поне
30% от децата с
увреждания,
отглеждани в
семейна среда
Мярка 1.6.1
Създаване на
комплекси от
услуги за
подкрепа на
старите хора

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

Дневен център за
деца с
увреждания
„Милосърдие” –
Каритас

Дневна
професионална
грижа за деца с
увреждания с
капацитет -30
места.

Русе, ул.
„Байкал” №
10а

Контролиран
е на
качеството на
предоставяни
те услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
175 650
лв.

Дневен център за
стари хора
„Трета възраст”

Дневна грижа за
възрастни хора с
капацитет -50
места.

Русе, ул.
„Йосиф
Цанков” №
45

Услугата се
предоставя на
50 души

Услугата се
предоставя
на 50 души

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
76 850 лв.

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

Община
Русе
РКО
„Каритас”

Община
Русе
Фондация
„Трета
възраст”

9

№ Приоритет

19

20

21

изолация
Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка/дейност

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Мярка 1.6.1
Създаване на
комплекси от
услуги за
подкрепа на
старите хора

Дневен център за
стари хора с.
Тетово

Дневна грижа за
възрастни хора с
капацитет -20
места.

С. Тетово

Решение на
ОбС за
разкриване на
социалната
услуга

Предложен
ие до изп.
директор на
АСП за
разкриване
на
социалната
услуга

Стартиране
на услугата
–
делегирана
от
държавата
дейност

ДДД

Мярка 1.4.1
Развиване на
ЦСРИ с
мобилни екипи
за обхващане на
хората с
увреждания в
цялата
територия на
община Русе
Мярка 1.5.1
Развитие на
услуги за
превенция и
подкрепа за
преодоляване
на последиците
от рисково и
зависимо
поведение на
младежи и
възрастни
Мярка 1.5.2
Развиване на
услуги за
подкрепа и
социална

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция

Почасови
социални услуги
за рехабилитация
и интеграция на
лица с психични
разстройства с
капацитет-30
места

Русе, ул.
„Тутракан“
№ 20

Предоставяне
на услугата
като
държавно
делегирана
дейност

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
77 970 лв.

Център за
временно
настаняване

16

Русе, ул.
„Тутракан“
№ 20

Трансформир
ане на ЦВН с
15 места в
ЦНСТ за лица
с деменция с
капацитет 8
места.

Предоставя
не на соц.
услуга
ЦНСТ за
лица с
деменция с
капацитет 8
места като
ддд

Предоставя
не на соц.
услуга
ЦНСТ за
лица с
деменция с
капацитет 8
места като
ддд

ДДД
66 432 лв.

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик
Община
Русе,
Регионална
дирекция
за
социално
подпомаган
е – Русе,
НПО
Община
Русе
Център за
консултира
не и кратка
терапия
„Решения”

Община
Русе
и Център за
психично
здраве

10

№ Приоритет

22

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

23

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

24

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

Мярка/дейност

интеграция на
хора с психични
разстройства
Мярка 1.5.1
Развитие на
услуги за
превенция и
подкрепа за
преодоляване
на последиците
от рисково и
зависимо
поведение на
младежи и
възрастни
Мярка 1.5.1
Развитие на
услуги за
превенция и
подкрепа за
преодоляване
на последиците
от рисково и
зависимо
поведение на
младежи и
възрастни
Мярка 2.5.2
Разкриване на
защитени
жилища и
ЦНСТ за деца и
младежи

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

Приют за
възрастни

Осигуряване на
грижи за
възрастни без
близки и жилище
с капацитет 60
места.

Русе, бул.
„Тракция“ №
25, бивше
училище
„Стефан
Караджа“

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за
лица в общността
в риск

Почасови услуги
за лица от
общността в риск
и подкрепа на
лица, ползващи
услугата „Приют
за възрастни“ с
капацитет – 20
места

Русе, бул.
„Тракция “
№ 25, бивше
училище
„Стефан
Караджа“

Защитени
жилища за
младежи – 3 бр.

Социална услуга
от резидентен тип
за младежи и
девойки с
увреждания,
напускащи
ДДЛРГ с
капацитет 22
места

Русе, ул.
„Яребична“ и
кв. Дружба,
бл. 52

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Разкрит е
приют за
възрастни,
като социална
услуга на
делегиран
бюджет с
капацитет 60
места

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

Функциони
ране на
приют за
възрастни,
като
социална
услуга на
делегиран
бюджет с
капацитет
60 места

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
411 960
лв.

Община
Русе
РКО
„Каритас”

Решение на
ОбС за
разкриване
на
социалната
услуга и
предложени
е до изп.
директор на
АСП за
нейното
разкриване
Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Разкриване
на ЦСРИ на
делегиран
бюджет

ДДД

Община
Русе;
НПО

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
148 456
лв.

Община
Русе
Фондация
„Приятелск
а
подкрепа”

11

№ Приоритет

25

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

26

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка/дейност

Мярка 1.5.1
Развитие на
услуги за
превенция и
подкрепа за
подкрепа и
социална
интеграция на
хора с психични
разстройства
Мярка 1.5.2
Развиване на
услуги за
подкрепа и
социална
интеграция на
хора с психични
разстройства
Мярка 1.5.1
Развитие на
услуги за
превенция и
подкрепа за
преодоляване
на последиците
от рисково и
зависимо
поведение на
младежи и
възрастни
Мярка 1.5.2
Развиване на
услуги за
подкрепа и
социална
интеграция на
хора с психични
разстройства

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

Защитено жилище
за възрастни с
психични
разстройства

Социална услуга
от резидентен тип
за възрастни с
психични
разстройства с
капацитет от 10
места.

Русе, ул.
„Тутракан“
№ 20

Контролиран
е на
качеството на
предоставяни
те услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
67 480 лв.

Защитено жилище
за възрастни с
тежки психични
разстройства
следствие на
зависимости

Социална услуга
от резидентен тип
за възрастни със
зависимости с
капацитет от 10
места.

Русе, ул.
„Тутракан“
№ 20

Контролиран
е на
качеството на
предоставяни
те услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
67 480 лв

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик
Община
Русе
Център за
психично
здраве

Община
Русе
Център за
консултира
не и кратка
терапия
„Решения”

12

№ Приоритет

27

28

29

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка/дейност

Мярка 1.5.2
Развиване на
услуги за
подкрепа и
социална
интеграция на
хора с психични
разстройства

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

Център за
настаняване от
семеен тип
(ЦНСТ) за
възрастни с
психични
разстройства

Социална услуга
от резидентен тип
за лица с
психични
разстройства, с
капацитет от 15
места.

Русе, ул.
„Доростол”
№ 34
(бивш
ДДЛРГ
„Райна
Гатева”)

Решение на
ОбС за
разкриване на
ЦНСТ с
капацитет 15
места и НЖ с
8 места

Стартиране
на
социалните
услуги,
финансиран
и по схема
„Живот в
общността”
на ОП РЧР

Разкриване
на ЦНСТ и
НЖ за лица
с психични
разстройств
а, като
социална
услуга на
делегиран
бюджет

Наблюдавано
жилище (НЖ) за
възрастни с
психични
разстройства

Социална услуга
от резидентен тип
за лица с
психични
разстройства, с
капацитет от 8
места.
Социална услуга
от резидентен тип
за лица с
психични
разстройства, с
капацитет от 15
места.

280 493
лв. от
проектно
финансир
ане по
Договор
По схема
BG051PO
001-5.2.13
„Живот в
общността
“ на
стойност
.

Русе, ул.
„Тутракан“
№ 20

Контролиран
е на
качеството на
предоставяни
те услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
124 560
лв.

Община
Русе
Център за
психично
здраве

Русе, ул.
„Тутракан“
№ 20

Контролиран
е на
качеството на
предоставяни
те услуги.

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги.

ДДД
87 825 лв.

Община
Русе
Център за
консултира
не и кратка
терапия
„Решения”

Мярка 1.5.2
Развиване на
услуги за
подкрепа и
социална
интеграция на
хора с психични
разстройства

Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни с
психични
разстройства

Мярка 1.5.1
Развитие на
услуги за
превенция и
подкрепа за
преодоляване
на последиците
от рисково и
зависимо
поведение на

Дневен център за
възрастни с
психични
разстройства
вследствие на
зависимости

Дневна грижа за
възрастни с
психични
разстройства с
капацитет от 15
места.

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик
Община
Русе

13

№ Приоритет

30

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

31

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка/дейност

младежи и
възрастни
Мярка 1.5.2
Развиване на
услуги за
подкрепа и
социална
интеграция на
хора с психични
разстройства
Мярка 1.4.2
Разширяване на
социалните
услуги в
домашна среда
в подкрепа на
ежедневието на
хора с
увреждания и
техните
семейства
Мярка 1.1.1
Предоставяне
на подкрепа на
поне 30% от
уязвимите
семейства и
деца в ЦОП
Мярка 1.1.3
Превенция на
изоставянето на
деца и
изоставянето
им в
специализирани
институции

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

Дневен център за
лица с
увреждания –
седмична грижа

Дневна грижа за
възрастни с
увреждания с
възможност за
седмичен престой
с капацитет -30
места

Русе, ул.
„Доростол“
№ 108

Комплекс за
социални услуги
за деца и
семейства

ЦРДУ - 15
ЦОП -105
ЦНСТ – 12

Русе, ул.
„Липник” №
14

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Решение на
ОбС – Русе за
увеличаване
на капацитета
на ЦНСТ от 8
на 12 места.

Търсене на
проектни
възможност
и за
разкриване
на услугата
и
Решение на
ОбС – Русе
за
разкриванет
о й като ддд
Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

Разкриване
на услугата
като ддд

ДДД

Община
Русе;
НПО

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
ЦРДУ–
100 215
лв.
ЦОП –
300 825
лв.
ЦНСТ–
99 648 лв.

Община
Русе
СНЦ
„Еквилибр
иум“

14

№ Приоритет

32

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

33

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

34

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка/дейност

Мярка 1.1.5.
Осъществяване
на програми за
превенция на
всички форми
на насилие, над
и от деца в
цялата община
и подкрепа на
жертвите на
насилие,
експлоатация и
трафик
Мярка 1.1.5.
Осъществяване
на програми за
превенция на
всички форми
на насилие, над
и от деца в
цялата община
и подкрепа на
жертвите на
насилие,
експлоатация и
трафик
Мярка 1.1.1
Предоставяне
на подкрепа на
поне 30% от
уязвимите
семейства и
деца в ЦОП
Мярка 1.1.3
Превенция на
изоставянето на
деца и

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

Кризисен център
за
лица,
пострадали
от
насилие, трафик
или друга форма
на експлоатация.

Социалната
услуга ще е с
капацитет 8 места
и ще се
предоставя за
срок до 6 месеца.

Русе, ул.
„Драган
Цанков“ №
17

Решение на
ОбС – Русе за
разкриване на
социалната
услуга и
Предложение
до
изпълнителни
я директор на
АСП за нейно
разкриване.

Център за
консултиране,
подкрепа и
превенция на
домашно насилие

Краткосрочни и
дългосрочни
услуги за
пострадали от
домашно насилие
деца и лица и
извършители на
насилие.

Гр. Русе, ул.
„Панайот
Хитов“ № 9

Проектно
финансиране
от
Министерств
о на
правосъдието

Приют за
безнадзорни деца
– БЧК

Социална услуга
от резидентен тип
за деца изпаднали
без надзор от
техните родители
с капацитет 15
места.

Русе, ул.
„Битоля“ №
1а

Контролиран
е на
качеството на
предоставяни
те услуги

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик
Община
Русе и
НПО

Провеждане
на конкурс
за възлагане
управление
то на
социалната
услуга с
капацитет
от 8 места
и
функциони
рането и
като ДДД
Проектно
финансиран
е от
Министерст
во на
правосъдие
то

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
66 008 лв.

Проектно
финансиран
е от
Министерст
во на
правосъдие
то

Министер
ство на
правосъди
ето

Община
Русе;
Сдружение
център
„Динамика
“

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
102 990
лв.

Община
Русе
ОбС на
БЧК

15

№ Приоритет

35

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

36

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа
Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

37

Мярка/дейност

изоставянето
им в
специализирани
институции
Мярка 1.1.1
Предоставяне
на подкрепа на
поне 30% от
уязвимите
семейства и
деца в ЦОП
Мярка 1.1.3
Превенция на
изоставянето на
деца и
изоставянето
им в
специализирани
институции
Мярка 2.3.1
Осигуряване на
среда близка до
семейната за
деца, лишени от
родителска
грижа – ЦНСТ
Мярка 1.4.2
Разширяване на
СУ в домашна
среда за
подкрепа в
ежедневието на
хората с
увреждания и
техните
семейства

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

Център за работа
с деца на улицата
- БЧК

Социална услуга
в общността за
оказване на
подкрепа на деца
в риск от
скитничество и
отпадане от
училище с
капацитет 25
места.

Русе, ул.
„Битоля“ №
1а

Контролиран
е на
качеството на
предоставяни
те услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
167 025
лв.

Община
Русе
ОбС на
БЧК

Център за
настаняване от
семеен тип -2

Социална услуга
от резидентен тип
за деца с
увреждания (деца
от закрития дом в
с. Могилино) с
капацитет 10
места.
555

Русе, кв.
„Дружба“,
ул. „Н.Й.
Вапцаров“ №
20а в
сградата на
ДМСГД

Контролиран
е на
качеството на
предоставяни
те услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД
83 040 лв.

Община
Русе
Сдружение
„Дете и
пространст
во”

Русе

Разкриване на
„Звено за
услуги в
домашна
среда” към
ДСП по ОП
РЧР.

Разширяван
е дейността
на ДСП и
обхващане
на
потребител
и от кв.
„Долапите”,
кв. Средна
кула и с.

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

716 776
лв. от
бюджета
на
Община
Русе за
ДСП и
92 334 лв.
от
бюджета

Община
Русе

Домашен
социален
патронаж (ДСП)

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

16

№ Приоритет

Мярка/дейност

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

38

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка 1.4.2
Разширяване на
СУ в домашна
среда за
подкрепа в
ежедневието на
хората с
увреждания и
техните
семейства

Социално
предприятие –
Обществена
трапезария
(СПОТ)

Осигуряване на
безплатен обяд за
лица от уязвими
социални групи с
капацитет 100
места.

Русе,
Средношколс
ко
общежитие

39

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в

Мярка 1.3.3
Осигуряване на
достъп до
адекватна и

Личен асистент

Социална услуга
за лица с
увреждания в
домашна среда

Русе

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Стартиране
на спечеления
проект СПОТ с
период на
изпълнение
15 месеца.
Разкриване на
Общественат
а трапезария.
Осигуряване
на
устойчивост
чрез
изпълнение
на проект,
финансиран
от фонд
„Социална
закрила“ на
МТСП.
Увеличаване
броя на
потребителит
е до 160 и

Басарбово.
Гарантиран
е
устойчивос
т на звеното
за услуги в
домашна
среда с
капацитет
50
потребител
и
Осигуряван
е на
устойчивос
т на
услугата,
след
приключван
е на проекта
чрез
изпълнение
на проект,
финансиран
от фонд
„Социална
закрила“ на
МТСП

Увеличаван
е броя на
потребител
ите до 160 и

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

на
общината
за звеното
за услуги
в домашна
среда.

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

От МТСП и Община
Община
Русе
Русе
67 033 лв.

Разкриване
на социална
услуга
„Личен

ОП РЧР и
ДДД

Община
Русе

17

№ Приоритет

общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

40

Приоритетно
направление 2
Деинституционал
изация и
подобряване
качеството на
резидентната
грижа

Мярка/дейност

гъвкава дневна,
почасова и
заместваща
грижа за поне
30% от децата с
увреждания,
отглеждани в
семейна среда
Мярка 1.4.2
Разширяване на
СУ в домашна
среда за
подкрепа в
ежедневието на
хората с
увреждания и
техните
семейства
Мярка 1.6.1
Създаване на
комплекси от
услуги за
подкрепа на
старите хора

Мярка 2.6.1
Изграждане на
резидентни
услуги за стари
хора

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

предоставяне
на услугата
до м.
декември
2013 г.

предоставян
е на
услугата
през 2014 г.

асистент”
като
делегирана
от държавата
дейност

Стартирал
проект
„Помощ в
дома“ и
обхванати
100
потребител
и от
домашни
помощници
и социални
асистенти.
Осигуряван
е на
устойчивос
т на
услугата от
общински
бюджет
Предложен
ие до
изпълнител
ния
директор на
АСП за
разкриване
на
социалната
услуга като

Осигуряване 226 083
на
лв.
устойчивост ОП РЧР
на услугата
от общински
бюджет

Община
Русе

Предоставя
не на
услугата,
като
делегирана
от
държавата
дейност.

Община
Русе и
НПО

Социален
асистент
Домашен
помощник

Социална услуга
за лица с
увреждания и
самотно живеещи
хора в домашна
среда

Русе

Решение на
ОбсС– Русе
за
кандидатства
не по схема
„Помощ в
дома” по ОП
РЧР

Защитено жилище

Социална услуга
от резидентен тип
за възрастни хора
с физически
увреждания с
капацитет 10
места.

Община Русе

Решение на
ОбС за
продължаван
е на дейност,
предоставяна
по проект
като ДДД

ДДД

18

№ Приоритет

41

42

43

44

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на

Мярка/дейност

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

Мярка 1.4.3
Развиване на
целева
общинска
политика/мерки
за социално
включване на
хората с
увреждания
Мярка 1.6.1
Създаване на
комплекси от
услуги за
подкрепа на
старите хора

Сдружения на
хора с
увреждания – 6
бр.

Подпомагане
дейността им от
Община Русе

Русе

Клубове на
пенсионери – 24
бр.

Подпомагане
дейността им от
Община Русе

Русе

Мярка 1.6.1
Създаване на
комплекси от
услуги за
подкрепа на
старите хора

Дневен център за
стари хора

Дневна грижа за
стари хора.

Русе

Мярка 1.4.3
Развиване на
целева
общинска
политика/мерки
за социално

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция на
незрящи

Почасови
социални услуги
за рехабилитация
и интеграция на
лица със зрителни
увреждания, с

Русе, ул.
„Плиска“, бл.
„Мадара“

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Подкрепа за
осъществяван
е на
дейността

Предоставяне
на дейността
по проект;
Решение на
ОбС за
продължаван

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

делегирана
от
държавата
дейност.
Подкрепа за
осъществяв
ане на
дейността

Подкрепа за
осъществяв
ане на
дейността

13 000 лв.

Община
Русе

Подкрепа за
осъществяв
ане на
дейността

Подкрепа за
осъществяв
ане на
дейността

14 500 лв.

Община
Русе

Решение на
ОбС за
разкриване
на
социалната
услуга

Разкриване
на
социалната
услуга като
ддд

ДДД

Община
Русе, НПО

Продължава
не на
дейността
като ДДД

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

ДДД –
64 025 лв.

Община
Русе и
Съюз на
слепите в
България

19

№ Приоритет

45

46

47

Мярка/дейност

социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

включване на
хората с
увреждания
Мярка 1.1.1
Предоставяне
на подкрепа на
поне 30% от
уязвимите
семейства и
деца,
включително
пострадали от
насилие или
трафик

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация
Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Вид дейност/
услуга

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

Местополож
ение (нас.
място)

капацитет - 25
места

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

е на
дейността

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция на
деца от уязвимите
групи

Почасови
социални услуги
за рехабилитация
и интеграция на
деца с капацитет места 40

Русе, ул.
„Йосиф
Цанков”

Предоставяне
на дейността
по проект;
Решение на
ОбС за
продължаван
е на
дейността

Предложен
ие на
Изпълнител
ния
директор на
АСП за
разкриване
на услугата

Разкриване
на услугата
със заповед
на
Изпълнител
ния
директор на
АСП.

ДДД

Община и
НПО

Мярка 1.1.3
Превенция на
изоставянето на
деца и
изоставянето
им в
специализирани
институции

Дневен център за
деца с
увреждания –
седмична грижа

Ранна
интервенция за
деца с
увреждания на
възраст 0-3 г. с
капацитет 10
места.

Русе, в
сградата на
ДМСГД

Продължаван
е на
дейността
като ДДД

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

Контролира
не на
качеството
на
предоставян
ите услуги

59 330 лв.

Община и
Сдружение
„Дете и
пространст
во”

Мярка 1.1.3
Превенция на
изоставянето на
деца и
изоставянето
им в
специализирани
институции

Изграждане
на
специализирана
детска градина, в
която
се
предлагат
интегрирани
услуги за деца и
техните родители

„Социално
включване”
–
втори етап за
услуги за ранно
детско развитие и
социално
включване за деца
от
0-7-годишна
възраст и техните
родители,
чрез
изграждане
на

Русе, кв.
„Чародейка”

Изготвено
Реализация на Функциони
проектопредл проект
ране на
ожение към
„Светилник“ услугата.
МТСП по
ОПРЧР и
стартиране на
проекта

1 340 216,
47 лв.

Община
Русе

20

№ Приоритет

48

Приоритетно
направление 1
Развитие на
услуги в
общността за
превенция на
социалното
изключване и
изолация

Мярка/дейност

Мярка 1.4.3
Развиване на
целеви
общински
политики за
социално
включване на
хора с
увреждания

Вид дейност/
услуга

Разкриване
Социално
предприятие
хора
увреждания
Община Русе

Описание на
дейността (какво
е планирано за
периода)

на
за
с
в

специализирана
детска градина и
детска
здравна
консултация
Социално
предприятие,
което да осигури
заетост
и
социално
включване
на
лица
с
увреждания

Местополож
ение (нас.
място)

Русе

2013
ОТЧЕТ

Времеви график
2014
2015
ПЛАН
ПРОГНОЗА

Търсене на
сграден
фонд за
развиване
на
дейността
на
Социалното
предприяти
е и търсене
на проектно
финансиран
е за
разкриване
на
предприяти
ето

Разкриване
на
Социално
предприяти
е за хора с
увреждания

Финансира
не
(източник,
сума 2014
г.)

Проектно
финансир
ане

СЪГЛАСУВАЛ:

СЪГЛАСУВАЛ:

Засл. проф. Васил Пенчев,
председател на Обществен съвет
по социално подпомагане – Община Русе

Цветелин Симеонов,
и. д. директор
Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе

Изпълня
ваща
организа
ция,
отговорн
ик

Община
Русе

21

