ДОГОВОР С РЕГ. № Д-21 ОТ 28.12.2015 Г.
Наименование и седалище на одобрения кандидат: Фондация „Отговорна игра“, гр.
София, ул. „Алабин“ № 34.
Място на изпълнение на проекта: Република България.
Наименование на проекта, за който е предоставено финансиране: „Отговорна игра“.
Общият бюджет и размерът на предоставеното финансиране по проекта: 213 666, 80
лв.
Продължителност на изпълнение на проекта: 12 месеца.
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта:
Основни дейности
Дейност

№

1:

Индикатори за изпълнение

Изготвяне

на Проведено

социологическо

проучване

социологически анализи относно рисковете (анкети и интервюта); Изготвяне на 1 брой
от хазарта и представяне на резултатите, аналитичен доклад.
както на целевата група, така и на широката
аудитория.
Инструкция за организаторите на хазартни
Дейност № 2: Разработване на инструкция игри

за

разпознаване

на

хора

с

за организаторите на хазартни игри за предполагаема проблемна и патологична
разпознаване на хора с предполагаема хазартна зависимост – 1 брой;
проблемна

и

патологична

хазартна Проведени индивидуални интервюта – 5

зависимост.

броя;
Фокус група – 1 брой.

Дейност № 3: Провеждане на обучения на Проведени 4 броя семинари за обучение на
персонала на организаторите на хазартни персонала;
игри

за

разпознаване

на

хора

предполагаема хазартна зависимост.

с Раздадени 750 информационни носители с
материали за обучението на участниците.

Дейност № 4: Организиране на форуми, Проведена конференция за 300 участника –
конгреси, конференции и семинари по 1 брой;

1

хазартна зависимост.
Дейност № 5: Дейност по разработване на
образователна програма за повишаване на
хазартната култура на гражданите.
Дейност № 6: Публичност на проекта

Презентация – 1 брой.
Техническо задание – 1 брой;
Информационен интернет портал – 1 брой;
Изработена мобилна версия на портала – 1
брой.
Проведени информационни конференции –
2 броя
Изготвени

междинни

и

окончателни

доклади;
Сключени договори с изпълнители;
Дейност № 7: Управление на проекта

Приемо-предавателни протоколи;
Подробен

график

за

изпълнение

на

дейностите;
Методика

за

наблюдение

и

вътрешна

оценка при изпълнение на дейностите.

2

