Продължава реализацията на проект
"Независим живот за жителите на
Община Бойчиновци"
От 01.07.2017 г. в Община Бойчиновци се реализира Проект „Независим
живот за жителите на Община Бойчиновци“ с Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0298-С01,
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Продължителността на
проекта е 21 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги са
18 месеца. Бюджета на проекта е на обща стойност 484 894.00 Към
30.06.2017 г. са изразходвани 137098.20 лева. Получено е авансово
плащане в размер на 96978.00 лв.Към 30.06.2017 г. са подадени 2 бр.
искане за междинно плащане на стойност 94391.31 лв., които са
верифицирани на стойност 28057.90 лв.Тече проверка за искане на второ
междинно плащане на стойност 66333.41 лв. Проектът се осъществява на
територията на цялата Община Бойчиновци – селата
Ерден,Мърчево,Портитовци.Мадан,Владимирово,Кобиляк,Громшин,Лехче
во ,Бели Брод и гр.Бойчиновци. Основната цел на проекта е: Подобряване
качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в
отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел
преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.
Всички дейности са пряко насочени към подобряване качеството на живот
на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора от Община
Бойчиновци, чрез получаване на достъп до интегрирани социални услуги в
общността или в домашна среда. Проектът обхваща следните целеви
групи: • Хора с увреждания и техните семейства; • Хора над 65 г. с
ограничения или в невъзможност за самообслужване. В офиса на Проекта
бяха приети общо 106 заявления от кандидат потребители на почасовите
услуги. Изготвени са 106 оценки на потребностите от наетите за целта
социални работници. Приети са 80 заявления от кандидати за лични
асистенти/домашни помощници. След проведената конкурсна процедура,
всички одобрени кандидати, които не са преминали обучение по сходни
програми и проекти, преминаха въвеждащо обучение. В хода на
реализация на проектните дейности бе проведено въвеждащо обчение на

персонала на Звеното за услуги в домашна среда, предоставящи
почасовите социални услуги. За усъвършенстване на уменията и
компетентностите им бе проведено и надграждащо обучение. Към
30.06.2017 г. наетите 40 лични асистенти и 17 домашни помощници. От
01.06.2017 г. до момента потребители на услугата „Личен асистент“ са
били 41 лица, потребители на услугата „Домашен помощник“ са 25 лица.
С реализирането на проектните дейности на потребителите от целевите
групи е създадена реалната възможност да преодолеят на затрудненията си
в ежедневието си, като им се оказва помощ при: почистване на
обитаваните от тях помещения, пране; помощ при приготвяне на храна;
пазаруване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа
необходимост; придружаване до личен лекар или здравно заведение,
придружаване при разходка; помощ при приемане на медикаменти,
заплащане на различни сметки, данъци и такси със средства на
потребителя; през зимния период - помощ при палене на печка за
отопление и осигуряване на пътеки, психологическа мотивация и
консултиране, рехабилитационни, медицински услуги и др. Услугите се
предоставят по предварително изготвени с участието на потребителите
индивидуални планове, които са актуализирани след изтичане на
шестмесечния период от предоставянето им, както и при всяка настъпила
промяна в обстоятелствата. Ежемесечно се извършва мониторинг на
качеството на предоставяните услуги чрез посещения в домовете на
потребителите.
През месец Юни 2017г.на всички потребители на услугата личен асистент
и домашен помощник бе направена актуализация на оценка на
потребителите.Бяха завишени часовете на единадесет теко болни
потребители поради влошеното им здравословно състояние.
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