Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
2014-2020
Приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Проект BG05M9OP001-2.002-0298-М002
“Социална подкрепа и независим живот
на хората в неравностойно положение от община
Бойчиновци“
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“
∗ Община Бойчиновци като конкретен бенефициент на
проекта, на 26 септември 2016 г. сключи договор №
BG05M9OP001-2.002-0298-М002 за безвъзмездна
финансова помощ по Процедура за директно
предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с
Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Срок на изпълнение на проекта: 21 месеца
Обща стойност: 484 894,00 лв.
Начало: 03.10.2016 г.
Обща цел на проекта:
Проект „Независим живот в
Община Бойчиновци” има за цел
да подобри качеството на живот и
достъпа за услуги за социално
включване на хора с увреждания
и лица над 65 г. в невъзможност
за самообслужване, преодоляване

на последиците от социалното изключване и бедността и връщането
на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за
близките си с увреждания. Услугата ще се предоставя от подкрепеното
по настоящия проект Звено за услуги за предоставяне на почасови
услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Към
него ще бъдат назначени персонал за функциониране на услугата,
състоящ се от социален работник и психолог ,предоставяне на
специализирани услуги от наета медицинска сестра за гарантиране на
интегриран подход при предоставянето на услугите. За персонал,
предоставящ почасови социални услуги ще бъдат наети 68 лица – 50
лица лични асистенти и 18 лица домашни помошници на 4 часа, които
ще обслужват 85 потребители от целевите групи.
Заложените дейности са съобразени с изискванията на Управляващия
орган на ОПРЧР 2014-2020, като постигнатите резултати ще
спомогнат за улесняване достъпа до социални и здравни услуги,
независим живот и социално включване на нуждаещите се хора с
увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване от
Община Бойчиновци чрез предоставяне на социалната услуга в
общността и в домашна среда.

Специфични цели:
1. Осигуряване на дългосрочна здравно-социална грижа за хората в
неравностойно положение в община Бойчиновци чрез създаване на
Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда.
2. Връщане на реалния пазар на труда на безработни лица от общината
и хората, които полагат грижи за близките си с увреждания; повишаване
на тяхната квалификация. Осигуряване на трудова заетост на 68 лица,
част от които полагат грижи за своите близки с увреждания.
3. Даване възможност на лицата в неравностойно положение да участват
активно при планиране на услугата. Преодоляване на социалната
изолация и бедността на 85 потребители /лица с увреждания и възрастни
хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване/ от Община
Бойчиновци.
4.Предоставяне на обучение на 40 лица и супервизия на 68 лица,
предоставящи социални и здравни услуги на потребителите на услуги

5.Добра обществена осведоменост и активна информационна
кампания с цел ангажиране на целевите групи и социалната
съпричастност към хората в неравностойно положение и гарантиране
на правата им.

Целева група:
- Хора с увреждания (в т.ч. деца с увреждания) и техните семейства
- Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване
- От месец октомври 2016 г. в сградата на общинска администрация ще
започне да функционира „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА
СРЕДА”

- Предоставянето на интегрирани услуги в домашна среда ще

подкрепи от една страна потребителите и от друга страна зависимите
членове на техните семейства като намали риска на зависимост от
институционален тип грижи и даде шанс за включване членовете от
техните семейства в реална трудова заетост.
- Екипът за предоставяне на почасови интегрирани услуги в
домашна среда ще включва експерти, които имат различен профил
на компетентността си – социално, здравно образование, както и
други форми на професионална квалификация, за да се гарантира
интегрирания подход.

- Подкрепата в домашна среда ще се предоставя от лични
асистенти, социални асистенти, домашни помощници. Екипът ще
осигури мотивационна и психологическа подкрепа, според
индивидуалната потребност на потребителите.
-Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството
на живот на възрастните и лицата с увреждания чрез създаване на
условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на
независим живот и социално включване, зачитайки техните права и
съобразявайки се с техните възможности и специфични потребности.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Сформиране на екип по проекта. Организация и управление на
проекта - организация на всички останали дейности, в съответствие с
плана за изпълнение на проекта, контрол за спазване на необходимите
процедури и срокове, координиране на действията с избраните
изпълнители, текуща комуникация с всички заинтересовани страни и с
Управляващия орган
Екипът от Община Бойчиновци в състав:
Кристина Начева – ръководител на проекта
Калина Стоилова– технически ръководител
Рени Младенова - счетоводител
2. Информиране и публичност - Информиране на заинтересованите
страни за целите, дейностите и резултатите от проекта.
Популяризиране на дейностите по проекта и постигнатите резултати
сред широката общественост.
3. Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда:
- Лична помощ на нуждаещите се лица
- Битови услуги
- Медицински услуги
- Административни услуги - съдействие при изготвяне и подаване на

документи в институции, при снабдяване с помощни средства и др.
- Помощ при общуването и поддържането на социални контакти,
организиране на срещи и др.
Видът и продължителността на услугите се осъществяват съгласно
ежемесечен индивидуален план за всеки потребител. За предоставянето
на почасовите услуги в рамките на проекта,
- потребителите няма да заплащат месечни такси.
4.Набиране на заявления-потребители на услугата,личен асистент и
домашен помощник.Подборът на лицата ще се извърши от екипа за
управление.
5. Обучение на персонала за предоставяне на услугите
Да се формират подходящи компетентности на одобрените
кандидатите за:
- назначаване, като им се предложат по-общи теоретични познания за
- социалните услуги в общността и в домашна среда и за методите на
тяхното приложение в пряката работа с лица в неравностойно социално
положение
Да получат знания за удовлетворяване на основни потребности, на
хората с трайни увреждания.
Да се повиши компетентността, свързана с изготвянето и
изпълнението на индивидуалните планове.
6. Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на
услугите, според тяхната индивидуална потребност:
- Подобряване на психическото състояние и стимулиране
пълноценното развитие и изява на потребителя;
- Психологическата подкрепа е насочена към развитие на уменията
за общуване, създаване на социални контакти и социално
включване.
Дейности, свързани с психологическа работа с потребители:

- Индивидуално психологическо консултиране
- Групово психологическо консултиране
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
- Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите
групи;
- Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез
подобряване на достъпа им до социални услуги;
- Осигурена качествена грижа в домашна среда;
- Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез
осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите
институции на общинско ниво;
- Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на
медико-социални грижи и психологическа подкрепа в семейна среда;
- Включване в реалния пазар на труда на лица, вследствие осигуряване
на грижа в семейството или близки хора;
- Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за
специалисти, търсещи допълнителна работа;
- Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и
мотивирани хора за изпълнение на посочените услуги по проекта

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО

