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Събития '2009
Проект на Община Бургас е оценен с най-висока оценка
Община Бургас получи най-висока оценка за социален проект. Проектът е по Програма ФАР,
Изпълнителна Агенция е Министерство на Труда и Социалната Политика, Програма
"Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи"
Бюджетна линия: BG 2006/018-343.01.01
Името на проекта е "Алтернативни социални услуги за хора с умствена изостаналост"
Партньор на Общината е Асоциация Аркадия.
Сумата на проекта е 167 346 евро. Продължителност 12 месеца.
Като проект първенец, договора беше връчен лично от министъра на труда и социалната политика гжа Емилия Масларова на д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет на Община Бургас. Церемонията се
извърши в присъствието на г-жа Меглена Плугчиева, Зам.-Министъра на труда и социалната
политика Димитър Димитров и г-н Иванов - представител на Народното събрание. Официалната
церемония се състоя на 16.12.2008 г. от 11.00 часа в Народен театър "Иван Вазов".
Д-р Мануелян подари календари на Община Бургас, благодари за високата оценка и увери, че Община
Бургас е в пред проектна непрекъсната готовност.
След реализирането на проекта ще се създаде и ще функционира услугата "Дневен център" за
минимум 30 хора с умствена изостаналост, живеещи на територията на Община Бургас. Това ще
допринесе за подобряване на личностното развитие и постигането на оптимална независимост и
реализация за всеки от тях, както и за тяхната социална активност. Паралелно с това тази услуга
създава възможности за заетост на членовете на семейството, отговарящо за съответното лице с
умствена изостаналост, и дава възможност за подобряване на икономическото им състояние.
>>Снимки от събитието

Бабинден в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"
Заместник-кметът на Община Бургас д-р Лорис Мануелян, Директорът на дирекция"ЗПСДТЗС" д-р
Ивайло Димитров, Началник отдел "Социални дейности и трудова заетост" г-жа Мая Казанджиева
посетиха домуващите от Дом за стари хора "Анка и Цвета Върбанови" в Бургас по случай
Бабинден.Възрастните хора бяха организирали тържество, на което възпроизведоха фолклорната
традиция за отбелязване на този празник.
>>Снимки от събитието

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА " ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ"
8000 гр. Бургас, обл. Бургас, ул. " Цар Самуил" № 117, тел: 056/ 813 984.

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ В
ДСХ " ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ"

1. 9 декември от 11.00 часа- Поздравителен Коледен Концерт от ученици на НУМСИ " Проф.Панчо
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Владигеров"-Бургас с ръководител г-жа Чорбаджиева;
2. 23 декември от 10.45часа-Поднасяне на ръчно изработени коледни подаръци от домуващите на
Кмета на град Бургас г-н Димитър Николов ;
3. 17 декември от 11.00 часа-Поздравителен Коледен Концерт от ОУ " Княз Борис"-Бургас;
4. 21 декември от Посещение на домуващите от ДСХ "Цвета и Анка Върбанови" в Дневен Център за лица
с умствена изостаналост и поднасяне на ръчно изработени шапки и шалове и почерпка за Коледните и
Новогодишни празници;
5. 24 декември от 19.00 часа- Отпазнуване на Бъдни вечер от домуващите със собственоръчно
приготвена постна празнична трапеза;
6. 30 декември от 11.00 часа- Поздравление към домуващите от г-жа Живка Турлакова- Директор на
ДСХ " Цвета и Анка Върбанови" по случай настъпващата 2010 Година;
7. 31 декември от 20.00 часа- Новогодишно празненство.
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