Проект: „ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА ТЕБ” – ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР
ЗА ДЕЦА В РИСК

Източник на финансиране: ПРОГРАМА ФАР 2005, Схема за
безвъзмездна помощ по проект, „Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи” BG 2005/017-353.01.02
Бюджет: 82 395 евро, от които 61 765.37 евро е финансиране по
Програма ФАР и 20 629.63 евро е национално съфинансиране.
Водеща организация: Община Раднево
Партньори: Гражданско сдружение „Алтернатива 55” и Областна
администрация – Стара Загора.
Срок на изпълнение на договора: 12 месеца.
Постигнати резултати:
На 03.04.2009 г. в град Раднево бе официалното откриване на Център за
деца в риск „Грижа и подкрепа за теб”.
Основна цел в работата на Център за деца в риск „Грижа и подкрепа за
теб” e предоставянето на спектър от разнообразни интегрирани услуги за деца
и техните семейства, а по този начин и превенция на настаняването на деца в
специализирани институции.
Основната целева група по проекта са деца в риск на възраст от 3 до 7
години; семейства с деца от 3 до 7 години, които временно нямат възможност
да полагат грижи за тях; преподавателите от всички детски заведения,
намиращи се на територията на община Раднево и семейства с деца от 3 до 7
годишна възраст. Крайни бенефициенти ще бъдат всички деца и техните
семейства, живеещи на територията на община Раднево и съседните общини.
В Центъра
се
предоставят следните
социални
услуги от
мултидисциплинарен екип, включващ социален работник, психолог, юрист,
педагози, помощен персонал и медицински специалист:
 Седмична грижа за деца (12 места), чиито родители се намират в
затруднено положение, временно нямат възможност да полагат грижи за тях и
при които съществува реална опасност от изоставяне;
 Кризисно (неотложно) настаняване на деца (3 места), станали жертва на
насилие, чрез което ще бъде решен проблема за оказването на първа помощ
на пострадалите;
 Открита телефонна линия – на номер 0417/ 8 21 76 от 08:00 до 17:00 ч.
могат да се подават сигнали за деца в риск, предоставя се информация за
правата на детето, за начините за защитаване от насилие, за институции и
организации, които могат да бъдат от полза.

