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 на Съюз на слепите в
България
Административна дейност
Заседания на Национално общо събрание на
пълномощниците на ССБ
Заседания на Управителен съвет на ССБ
Заседания на Контролен съвет на ССБ
Участия в дейността на Националния съвет на хората с
увреждания
Участия дейността на Комитетите за наблюдения на
Оперативните програми
Участия в работни групи, определени със заповед на
министри и ръководители на други ведомства

Целева
стойност за
2022 г.

Мерна единица

Отчетна
стойност към
31.03.2022 г.

брой

1

0

брой
брой

7
4

1
0

брой

4

0

брой

10

4

брой

10

2

тираж
абонати
брой
брой
брой

11,500
400
80
1400
2

2875
400
25
350
2

2.1. Създаване на възможности на хората със зрителни
увреждания за достъп до нормативна база, късаеща
правата им и нормативни документи свързани с
дейността на сдружението, чрез подържане на
информационни сайтове, издаване на специализирани
печатни издания на брайл-езика на хората със
зрителни увреждания, печатно издание на офсет
отразяващи дейността на сдружението, посредством
редакционен екип пряко обвързан с целевата група,
издаване на говорещи книги и списания, отговарящи
на интересите на целевата група, издаване на брошури
и доплащане заснемането на филм за историята на
организацията, материали, консумативи и
транспортни услуги, пряко свързани с описаните погоре дейности
брайлови, плоскопечатни и говорещи списания
брайлови, плоскопечатни и говорещи списания
новозаписани говорещи книги
читатели на говорещи книги
администриране на сайтове

Отчетна
стойност
към
30.06.2022 г.

Отчетна
стойност
към 30.09.
2022 г.

Отчетна
стойност
към
31.12.2022
г.

Целеви
стойности с
натрупване

издаване на брошура със правата на хората със зрителни
тираж
увреждания
2.2. Дейности целящи подпомагането на хората със
зрителни увреждания- предоставяне на средства за
четци при повишаване на образователната степен и
технически сътрудници, подпомагащи трудовата
реализация на интелектуалци работещи извън
системата на сдружението, доставка и предоставяне на
технически помощни средства, компенсиращи
зрителния дефицит, предоставяне и обучение на
членове на сдружението на нов синтезатор на
българска реч, позволяващ им да ползват
съвременните
информационни
технологии,
организационна дейност, материали, консумативи и
транспортни разходи, пряко обвързани с описаните погоре дейности.

предоставяне на средства за четци при повишаване на
образователната степен и технически сътрудници,
подпомагащи трудовата реализация на интелектуалци,
работещи извън системата на сдружението

брой

0

35
10

размер на средствата за четци при повишаване на
образователната степен и технически сътрудници,
лева
подпомагащи трудовата реализация на интелектуалци
работещи извън системата на сдружението
Безвъзмездно предоставяне на технически помощни средстваброй
Стойност на безвъзмездно предоставените технически
лева
помощни средства
Предоставяне и обучение на членове на сдружението на
нов синтезатор на българска реч, позволяващ им да
ползват съвременните информационни технологии

30,000

брой

12,000

1100
60,000

3090
0
0

3000
0

2.3. За услуги подпомагащи интеграцията на хората
със зрителни увреждания и повишаващи мотивацията
им за трудова и обществена реализация, социално
подпомагане на лица в затруднено материално
положение с цел подобряване качеството им на живот,
практикуване на адаптирани и специализирани
спортове за хората със зрителни увреждания,
художествено творчески изяви, посещения на
културно исторически обекти с цел развитие на
личността на индивида, организиране на семинари,
издръжка на офиси, материали, консумативи,
командировки, хонорари и заплати пряко свързани с
издръжката на гореизброените дейности
Социално слаби лица, получили финансова помощ
Стойност на финансовата помощ, предоставена на
социално слаби лица
Художествено-творчески мероприятия
Участници в художествено-творческите мероприятия
Спортно- туристически мероприятия и екскурзии
Участници в спортно- туристическите мероприятия и
екскурзии
Семинари за подготовка на кадрите на ССБ

брой

1800

лева

80,000

брой
брой
брой

35
500
50

брой

800

брой

5

2.4. Организационна и контролна дейност на
регионално ниво. Изграждане на по-добри контакти с
местни държавни и общински структури, с цел
подобряване на архитектурната и транспортна среда,
развитие на социалните услуги и подкрепа на
трудовата реализация на членовете на сдружението.
Консултации в различни области на социално
включване на хората без зрение, издръжка на
регионални и териториални структури, в т.ч.
материали, консумативи, хонорари и заплати,
командировки, наеми и др. пряко свързани с
описаните по-горе дейности
Тримесечни заседания на регионалните и териториални
брой
управителни съвети
Отчетни общи събрания на териториалните организации
брой
Консултации на членове на ССБ и техните семейства
брой
Срещи с представители на държавната и общинска администрация
брой
Председател на ССБ:
/Васил Долапчиев/

300
90
12,000
150

0
0
3
57
8
232
2

80
0
5411
34

