идеите в действие
Програма/схема:
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
схема ”Социални услуги за социално включване”
BG051PO001-5.2.06
Цели:

1. Повишаване на обвързаността на политиката за предоставяне на социални услуги
с останалите национални политики за борба с бедността и социалното изключване.
2. Оптимизиране на системата за предоставяне на социални услуги.
3. Повишаване на качеството на съществуващите социални услуги.
4. Развитие на социални услуги в общността, ориентирани към индивидуалните
нужди на потребителите от целевите групи.
5. Подкрепа за реализиране на политиката за деинституционализация.
6. Прилагане и мултиплициране на съществуващи добри практики, насочени към
социалното включване на уязвимите групи;
7. Прилагане на иновативни подходи при предоставянето на социални услуги за
превенция и преодоляване на социалното изключване.
Мерките, предвиждани в рамките на схемата са обособени в три компонента:
Компонент 1 - Социални услуги за деца в риск
Компонет 2 - Социални услуги за пълнолетни лица
Компонент 3 - Иновативни подходи за превенция и преодоляване на социалното
изключване на рискови групи.

Краен срок:

28 януари 2010 г. до 16.00 часа.

Какво се финансира?

Компонент 1: Социални услуги за деца в риск
Проектните предложения по този компонент следва да включват комплекс от
дейности за предоставяне на социални услуги за деца от целевите групи.
Чрез безвъзмездната финансова помощ могат да бъдат финансирани следните
типове проекти за разкриване и предоставяне на социални услуги, в съответствие с
дефинициите им, съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане:
1. Дневен център за деца - комплекс от социални услуги, които създават условия за
цялостно обслужване на потребителите през деня или седмично, свързани с
предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните
и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на
свободното време и личните контакти. В случаите, когато предоставянето на
услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.
предоставя временно настаняване до 6 месеца на
2. Звено „Майка и бебе”бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската
привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и
юридическо консултиране и подкрепа.
3. Социални услуги резидентен тип:
- център за настаняване от семеен тип- е комплекс от социални услуги, които се
предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от
15.
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- Преходни жилища - социални услуги, в които хората водят независим начин на
живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от
специализирана институция.
4. Център за социална рехабилитация и интеграция - комплекс от социални услуги,
свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
5. Център за обществена подкрепа - комплекс от социални услуги, свързани с
превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище,
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на
самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и
подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и
осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви;
6.Център за работа с деца на улицата - комплекс от социални услуги, свързани с
превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална
рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата,
чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и
подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата,
обучение в родителски умения.
Компонент 2: Социални услуги за пълнолетни лица
Проектните предложения по този компонент следва да включват комплекс от
дейности за предоставяне на социални услуги за пълнолетни лица от целевите
групи.
1.Дневен център за пълнолетни лица - комплекс от социални услуги, които създават
условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или седмично,
свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните,
образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от
организация на свободното време и личните контакти. В случаите, когато
предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от
понеделник до петък;
2.Център за социална рехабилитация и интеграция - комплекс от социални услуги,
свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
3.Социални услуги - резидентен тип:
- Кризисен център - е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие,
трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца
и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на
ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социалнопсихологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез
мобилни екипи за кризисна интервенция
- Преходно жилище - форма на социални услуги, в които хората водят независим
начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за
извеждането им от специализирана институция.
- Защитено жилище - са форми на социални услуги, в които хората водят независим
начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
- Наблюдвано жилище – форма на социални услуги за оказване на подкрепа и
консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана
институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят
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независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в
специализирана институция.
- Център за настаняване от семеен тип- комплекс от социални услуги, които се
предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой пълнолетни лица - не
повече от 15.
Компонент 3 - Иновативни подходи за превенция и преодоляване на социалното
изключване на рискови групи
Проектните предложения по този компонент следва да включват комплекс от
иновативни дейности за предоставяне на социални услуги за деца и пълнолетни
лица от целевите групи.
Ще се стимулират проекти за разкриване и предоставяне на социални услуги, за
социално включване на лица от целевите групи, които до момента не са получили
подходящата подкрепа чрез социални услуги, дефинирани в българското
законодателство.
1. Създаване и функциониране на социални услуги за лица от целевите групи за
успешно съчетаване на професионалния и семейния живот;
2. Създаване и функциониране на социални услуги за социално включване на хора с
увреждания, на многодетни майки, самотни родители и други уязвими групи;
3. Създаване и функциониране на социални услуги за лица с психични заболявания;
4. Създаване и функциониране на социални услуги за лица с различни зависимости;
5. Създаване и функциониране на социални услуги за лица, изтърпели наказание
„Лишаване от свобода”;
6. Създаване и функциониране на иновативни форми за дългосрочна грижа с цел
премахване на бариерите за активен трудов живот пред хора, полагащи грижи за
деца, болни роднини, възрастни или лица с увреждания;
7. Иновативни подходи за електронно включване на хора с увреждания и др.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
По компонент 1 - Социални услуги за деца в риск

1)
да е учреден и регистриран в съответствие с действащото българско или
приложимо чуждестранно1 законодателство, и
2 ) да има централно управление или клон на територията на Република България,
и
3) да е община на територията на Република България, или
4) да е доставчик на социални услуги за деца, удостоверено със съответните
актуални регистрационни и лицензионни документи, издадени преди крайния срок
за кандидатстване:
лиценз за съответната социална услуга, издаден от Държавната агенция за
закрила на детето (ДАЗД), и
удостоверение за вписване в регистъра на АСП за съответната социална
услуга, по реда на Глава 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане , издадено въз основа на лиценза от ДАЗД,
и
5) да разполага с
помещение/я за предоставяне на услугите, когато това е
приложимо, и
6)
да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато
това е приложимо).
По компонент 2- Социални услуги за пълнолетни лица
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1)
да е учреден и регистриран в съответствие с действащото българско или
приложимо чуждестранно законодателство, и
2 ) да има централно управление или клон на територията на Република България,
и
3) да е община на територията на Република България, или
4)
да е доставчик на социални услуги, въз основа на актуално удостоверение за
вписване в регистъра на АСП за съответната социална услуга, издадено по реда на
Глава 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане3, преди
крайния срок за кандидатстване.
и
5)
да разполага с помещение/я за предоставяне на услугите, когато това е
приложимо, и
6)
да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато
това е приложимо
По компонент 3 - Иновативни подходи за превенция и преодоляване на социалното
изключване на рискови групи
1)
да е учреден и регистриран в съответствие с действащото българско или
приложимо чуждестранно законодателство, и
2 ) да има централно управление или клон на територията на Република България,
и
3) да е доставчик на социални услуги, удостоверено със съответните актуални
регистрационни и лицензионни документи, издадени преди крайния срок за
кандидатстване:
лиценз, издаден от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в
случаите, в които се предвижда предоставяне на социална услуга на деца, и
удостоверение за вписване в регистъра на АСП, по реда на Глава 4 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане3, издадено въз основа
на лиценза от ДАЗД,
или
- удостоверение за вписване в регистъра на АСП, по реда на Глава 4 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане3, в случаите, в които
се предвижда предоставяне на социална услуга на пълнолетни лица.
4)
да разполага с помещение/я за предоставяне на услугите, когато това е
приложимо и
5) да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е
приложимо
Изискването кандидатът да разполага с помещение за предоставяне на социалните
услуги не е приложимо, когато социалната услуга ще бъде предоставяна в дома на
потребителите.Счита се, че кандидатът разполага с помещения за предоставяне на
услугата като условие за допустимост, когато помещенията са тяхна собственост или
са предмет на договор за наем; предоставени са чрез Решение на Общнския съвет;
предоставени са чрез нотариален акт за учредяване на право на ползване на
недвижимия имот или друг документ с еквивалентна стойност за срок не по- малък
от 5 години, считано от крайния срок за кандидатстване по настоящата схема .
По настоящата схема ще се прилагат правилата за минималната помощ (правилото
de minimis) по смисъла на Регламент (ЕО) 1998/2006 на Комисията от 15 декември
2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за минималната помощ.
Минимална е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има
незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е
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дефинирана в Регламент 1998/2006. Съгласно чл. 2, § 2 на Регламента общият
размер на минималната помощ, която се предоставя на всяко едно предприятие за
период от три данъчни години, не може да надвишава левовата равностойност на
200 000 евро.

Изисквания към проектите:
•
•

Минималната продължителност на проектите трябва да бъде 12 месеца.
Максималната продължителност на проектите е 14 месеца.

Проектни предложения, които предвиждат предоставяне на социални услуги за
целевите групи с продължителност по - малка от осем месеца от общата продължителност на проекта, ще бъдат отхвърлени.

Бюджет:
Бюджетна линия
BG051PO001-5.2.06

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ
(85%ЕСФ+15%НСф)
23 015 000 лева вт.ч.

Компонент 1
Компонент 2

8 015 000 лв.
6 000 000 лв.

Компонент 3

9 000 000 лв.

Безвъзмездно финансиране:
•
•

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 80 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 250 000 лева

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Не се изисква

Плащания:
•
•
•

Авансово плащане- до 20% от общите допустими разходи
Междинно/междинни
Балансово възстановяване

Междинно + авансовото плащане не могат да надвишават 80% от общите допустими
разходи

Източник на информация:

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp
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