






Приложение № 2б

Показатели за изпълненине 

Дейност по компонент 2 Популяризиране на подходи за 

подобряване качеството на живот на лицата с 

интелектуални затруднения и техните семейства - 

застъпничество и самозастъпничество

1. Местни самозастъпнически групи за отстояване на 

техните права
брой 12 6 4

2. Подкрепени местни инициативи, свързани със 

самозастъпничество. 
брой 3 1 4

3. Участници в самозастъпнически групи брой 60 55 34

3. Годишно общо събрание на Националната платформа на 

самозастъпниците в Република България
брой 1

4. Участници в годишното общо събрание на 

Националната платформа на самозастъпниците
брой 24

5. Подготовка и представяне на кандидатура за членство в 

Европейската платформа на самозастъпниците; 
брой 1

6. Организиране на обучение за самозастъпници брой 5 1 2

7. Организиране и провеждане на Фестивал на 

способностите.
брой 1

8. Изготвени методически материали за подкрепено 

вземане на решение на лица с интелектуални затруднения 
брой 4 2 1

9. Изградени подкрепящи мрежи брой 20 65 7

10. Изготвени индивидуални житейски планове брой 20 7

11. Изготвени становища за промени и подобрения на 

нормативни актове, касаещи хората с увреждания
брой 5 3 1

Дейност по компонент 2 Подпомагане дейността на 

родителските организации на БАЛИЗ за предоставяне на 

подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните 

семейства

1.    Подкрепени сдружения (членове на БАЛИЗ), чрез 

финансиране на малки проекти
брой 18 19

2.    Родители-експерти от опит, обучени да оказват 

адекватна помощ и подкрепа на нуждаещи се семейства 

със сходни проблеми, които предоставят консултации

брой 19 25

3.      Обучение за родители-експерти от опит брой 1 2

Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите 

по компонент 2 и 3 от Приложение № 2

Мерна единица

Целева 

стойност за 

2019 г.

Отчетна стойност 

към 31.03.2019 г.

Отчетна стойност 

към 30.06.2019 г.

Отчетна стойност 

към 30.09. 2019 г.

Отчетна стойност 

към 31.12.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ



4.    Предоставени консултативни услуги на семействата 

чрез изградена мрежа от „родители - експерти от опит“, 
брой 100 4

Дейност по компонент 2 Обучения и консултации за 

повишаване организационния капацитет на членските 

организации на БАЛИЗ

1.    Функциониране на мобилен център за информиране, 

консултиране и обучение на лица с интелектуални 

затруднения и техните семейства 

брой 1 1 1

2.    Изготвени обучителни програми брой 6 2

3.    Проведени обучения за повишаване организационния 

капацитет на родителски организации
брой 3 3

4.    Проведени тематични обучения брой 11 6 10

Дейност по компонент 2 

2.4 Подготовка и разпространение на информация и 

информационни материали / организиране и провеждане 

на информационни кампании

1.    Функциониране и поддържане на интернет страница на 

БАЛИЗ 
брой 1 1 1

2.    Изготвяне и разпространение на електронен 

информационен бюлетин
брой 1

3.    Изготвяне на информационни материали в текст "лесен 

за четене"
брой 3 1 1

4.    Печат, предпечат и разпространение на информационни 

материали
брой 250 1000

5.    Публикации за дейността на БАЛИЗ в печатни, 

електронни и интернет медии
брой 5 3 2

Дейност по компонент 2 Участия в международни 

форуми 

Участие в Годишно общо събрание на Inclusion 

International
брой 1 0 0

Дейност по компонент 2 Членство в европейски и 

международни мрежи 

Членство в Inclusion Europe, Inclusion International, 

European Association of Service Providers for Persons with 

Disabilities

брой 3 3 3

2. Дейност по компонент  3/за всяка отделна 

дейност/………

Неприложимо
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