Проектът "Подкрепа за независим живот"

По проекта се реализират дейности и мерки в

Бенефициентът по проекта - Сдружение „Нов

насърчава социалното включване и развитие

посока формиране на умения за самостоятелен

избор” е юридическо лице с нестопанска цел за

на личността на младежи, настанени в

живот, учене и работа чрез разработване и

осъществяване на дейност в обществена полза.

резидентни услуги. Целева група по проекта

прилагане на програми за индивидуална и

Регистрирано

групова работа във връзка с подкрепа на

Великотърновския

са 14 деца и младежи от Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи
с увреждания гр. Дупница и 8 младежи от
Център за настаняване от семеен тип за лица
с умствена изостаналост общ. Бобов дол.
Приоритет на проекта е осигуряване на

личностното развитие и социалното включване
на младежите с основен фокус:

е

през
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окръжен

г.

във

съд

и

пререгистрирано през 2011г. в Благоевградски
окръжен съд. Сдружението е член на БАЛИЗ и в
момента

управлява

социалните

услуги

на

1. Провеждане на терапевтични дейности за

територията на община Кресна- ЦОП, ЦСРИ за

компенсиране трудностите в развитието

деца и възрастни с увреждания. 25% от

2. Включване на децата и младежите в групи

потребителите на центровете са с интелектуални

по интереси, откриване и развитие на

и психически проблеми.

условия за самостоятелен живот за децата и

таланти в областта на сценичното и танцово

Мисия на организацията: Да работи за защита

младежите

изкуство

и утвърждаване правата на човека по посока

от

ЦНСТ

гр.

Дупница

и

организация за разкриване на работни места

3. Професионално

развитие

чрез

трудова

в специализирана среда за част от младежите

реализация в обичайна и специализирана (

от ЦНСТ Бобов дол. Дълбоката

защитена и интегрирана) работна среда.

умствена

изостаналост и множеството увреждания на
настанените млади хора в Бобов дол е
пречка за осигуряване на работа в обичайна
среда, докато младежите от ЦНСТ гр.
Дупница се нуждаят от придобиване на
трудови навици и могат след известен
период от време да преминат от интегрирано
работно

място

с

наставник

самостоятелна работа в обичайна среда.

към

4. Осигуряване на съдействие за ползване на
интегрирани

междусекторни

социални

повишаване на благосъстоянието на децата и
лицата в риск в Р. България.
Основна

цел

осъществява

на

на

организацията:

практика

спазването

Да
на

Конвенцията за правата на хората с увреждания,
ратифицирана в Р. България през 2012г., чрез

услуги в общността и подкрепа на местни

предоставяне на социални услуги в общността и

социални структури и институции за по-

изпълнение на проекти и програми за социално

нататъшно продължаващо изпълнение на

включване на хора с увреждания, деца и

индивидуалните програми за личностно

семейства в риск. Конвенцията със своята

развитие

философия е водещ документ за сдружението

и

пълноценно

социално

включване.
5. Работа с родителите и общността на родните
места на част от включените в проекта.

при

организирането

на

голяма

част

от

професионалните усилия в подкрепа на хората с
увреждания.

Проектното предложение проектира развитие на

Основна цел на проекта: Реализиране на

човешкия капитал и с това отговаря на целите на

дейности и мерки по посока формиране на

ОПРЧР

умения за самостоятелност, учене и работа чрез

и

на

националните

стратегически

документи за заетост и социално включване. В
съответствие

с

целите

на

схемата

за

безвъзмездна помощ „Открий ме” е проектирано
въвеждането на модел за подпомагане на
личностното развитие и постигане на социален
ефект чрез подобряване на качеството на живот
на лица от уязвими групи. Проектът гарантира
подкрепа по пътя към самостоятелност чрез
формиране на умения за самостоятелен живот,

Процедура
BG05M9OP001—2.009
”ОТКРИЙ МЕ”

ПРОЕКТ
„Подкрепа за независим живот”
Договор: BG05M9OP001—2.009-0004-C01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз

учене, работа и подкрепа на личностното
развитие на децата и младежите.
Приканваме
държавни

работодатели,
институции,

специалисти

от

Управляващ орган: Министерство на
труда и социалната политика

социалните заведения на територията на

Бюджет на проекта – 119 872,50лева

областите Благоевград, Кюстендил, Перник ,

Продължителност на проекта: 15 месеца –

заедно с нас и всички, които имат отношение
към съдбата на младото поколение да се
включат в нашите инициативи.

електронна поща: ngo_nov_izbor@abv.bg

подкрепата на личностното развитие, социалното
включване на

деца и младежи, настанени в

резидентни услуги и обхванати в интервенции за
деинституционализация.
Специфични цели: 1. Намаляване броя на
децата и младежите, настанени в резидентни
услуги 2. Осигуряване на достъп и по-добра
младежи в риск чрез създаване на защитени
работни

места

работодатели
обществените

и

от

интензивна

региона

нагласи;

3.

работа
Промяна

организиране

с
на
на

дискусионни форуми с цел привличане на
работодатели обществени и частни институции

от 01.05.2018 г. до 31.08.2019 г.
Проектът се финансира от Европейския социален
фонд и Република България

Очакваме подкрепа!
За връзка с нас: тел. 08876400660

индивидуална и групова работа във връзка с

пригодност за заетост, социално включване на

Бенефициент – сдружение „Нов избор”
общественици,

разработване и прилагане на програми за

от системата на социалната закрила и социалните
услуги.

4.

Компенсиране

развитието

5.Повишаване

на

трудности
чувството

в
на

значимост, осигуряване на заетост и активност

www.eufunds.bg

на лицата от целевите групи, които имат шансове
и възможности за трудова реализация в обичайна
или специализирана работна среда.

