Приложение № 3

Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите
по компонент 2 и 3 от Приложение № 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
Показатели за изпълненине

Целева
стойност за
2020 г.

Мерна единица

Отчетна стойност
към 31.03.2020 г.

Компонент 1-Информационни услуги и издателска
дейност
85 книги, 72
списания
1500
7500

19 книги, 18 списания

1. Записани говорящи книги и списания

брой

2. Читатели на говорящи книги и списания
3. Издаване на брайлови и плоскопечатни списания

човека
тираж

4. Получатели на брайлови и плоскопечатни списания

човека, структури
600
и институции

398

5. Администриране на сайтове

брой

2

2

човека

40

45

човека
лева
човека

600
40000
700

85
4000
65

лева

25,000

броя

70

872
1875

Компонент 2 – Специфични дейности:Подпомагане
обучението на членове на организацията,учащи във
висши учебни заведения,трудовата реализация на
интелектуалци,работещи извън системата на
ССБ,социално подпомагане,предоставяне на
помощно-технически средства, компенсиращи
зрителния дефицит,за организационна дейност и
материали и консумативи за изброените дийности

1.Предоставени стипендии и фин.помощ за
техн.сътрудници на интелектуалци
2.Социални помощи
3.Стойност на социалните помощи
4.Безвъзмездно предоставяне на пом.тех.средства
5.Стойност на безвъзмездно предоставените пом.средства

1000

Услуги подпомагащи интеграцията на хората със
зрителни увреждания предоставени от териториалните
ни организации в центровете за социална интеграция и
взаимопомощ, командировки,транспортни разходи и
материали и консумативи за издръжка на горе
изброените дейности
1.художествено-творчески мероприятия

3

Отчетна стойност
към 30.06.2020 г.

Отчетна стойност
към 30.09. 2020 г.

Отчетна стойност
към 31.12.2020 г.

2.брой участници в художествено-творчески мероприятия

човека

1000

3.спортно- туристически мероприятия и екскурзии
4.брой участници в спортно- туристически мероприятия и
екскурзии
5.Общи събрания на ТО и заседания на Управителните им
съвети

брой

80

човека

900

брой

300

1. Заседания на Националното общо събрание на
пълномощниците, Управителния и Контролни съвети

брой

10

2. Консултации на членове на ССБ и техните семейства

човека

10000

3. Срещи с представители на държавната и общинска
администрация

брой

100

21
69
1558
90

Организационна и контролна дейност, свързана с
функционирането на регионалните организации в
центровете за социална интеграция и взаимопомощ,
транспротни услуги, командировки и материали и
консумативи за изброените дейности.

Председател на ССБ:
/Васил Долапчиев/

1
6,846
29

