МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Съгласно Решение 559 на Общински съвет град Първомай, прието на 21.05.2015г. с
Протокол 50, Община Първомай кандидатства с проектно предложение по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP0012.002
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. В тази връзка е получена покана от гжа Гергана Колешанска
– Ръководител на Управляващия орган на ОП «Развитие на човешките ресурси» и е
сключен на 17 септември 2015г. договор за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в размер на 498 739,86 лева. Работата по проекта ще се финализира
на 1 число от месеца, следващ месеца, през който е получено авансово плащане.
Наименованието на проектното предложение е „Интегрирана подкрепа в семейна
среда”, като мотивите да се кандидатства бяха да се доразвият и надградят
съществуващите социални услуги в Община Първомай.
Услугите “Личен асистент”, „Социален асистент” и “Домашен помощник” се
предоставят на територията на община Първомай от 2005 г. по съществуващите
национални и оперативни програми. Тези услуги с годините доказаха своята
ефективност. Същите отговарят на констатираната висока потребност на лицата с
увреждания от посочената услуга и кореспондират с общата насоченост за подобряване
качеството на живот на лицата, чрез предоставянето на социални услуги в семейна
среда.
През 2013 г. успешно бе създадено и все още функционира Звено за услуги в домашна
среда към Домашен социален патронаж – Първомай. ЗУДС бе създадено по проект
BG051PO0015.1.040103С0001 «Подкрепа за независимост», финансиран по Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO0015.1.04 «Помощ в дома»,
с период на предоставяне на социалните услуги – «Домашен санитар» (за лична помощ
и за комуналнобитови дейности) и «Специалист в социална услуга», м. 05.2013 г. – м.
05.2014 г.
От м. 06. 2014 г. и в момента се реализира устойчивост на Звеното, като Общината
продължава да предлага горепосочените почасови социални услуги в домашна среда.
Във връзка със стартиралата процедура за набиране на проектни предложения по ОП
„Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP0012.002 „НЕЗАВИСИМ
ЖИВОТ”, община Първомай кандидатства с проект, който да подкрепи дейността на
ЗУДС към ДСП – Първомай, създадено по Процедура «Помощ в дома» за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.
Процедурата е отворена в отговор на необходимостта от поддържане на въведените
иновативни практики в сферата на социалната икономика. Чрез възможностите на тази
Процедура се създава реална предпоставка за социалните услуги „Личен асистент”,
„Социален асистент” и „Домашен помощник” да се доразвият, с цел да водят до
оптимално задоволяване на потребностите на нуждаещите се от услуги лица.
В рамките на Процедурата BG05M9OP0012.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ще се даде
възможност съществуващото Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален
патронаж в община Първомай да разшири и продължи дейността си.
В рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще се предлагат три социални услуги:
· «Личен асистент»;
· «Социален асистент»;
· «Домашен помощник».
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Община Първомай се задължава да поддържа тези услуги за социално включване в
домашна среда, за срок не помалко от шест месеца без прекъсване, ( съгласно Решение
572 на Общински съвет град Първомай, прието на 17.06.2015г. с Протокол 51 ), след
одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени
обстоятелства.
В рамките на Проекта са допустими следните видове дейности:
1. Дейности за организация и управление на проекта
2.
3.
4.
5.

Дейности по информиране и публичност.
Предоставяне на социалната услуга
Обучение на персонала за предоставяне на услугите;
Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия
на персонала, предоставящ социални услуги;
6. Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на
услугите, според тяхната индивидуална потребност;
7. Разработване на Правила/методология за дейността на Центъра
Целеви група:
§ Лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО;
§ Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване
и техните семейства;
§ Възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Кратко описание на проектното предложение
С настоящия проект се цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги
за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за
самообслужване, чрез преодоляване на последиците от социалното им изключване и
бедност. С реализирането на проекта ще се надгради дейността на Звеното за услуги в
домашна среда към Домашен социален патронаж  Първомай, създаден по схема
„Помощ в дома” за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда. В
проекта е предвидено услугите да се предоставят в рамките на 18 месеца и да обхванат
минимум 62 потребители. Предоставяне на услуги в домашна среда ще се извършва от
5 социални и 22 лични асистента, 14 домашни помощника, социален работник,
медицинска сестра и психолог. Предвидено е предоставянето и на психологически,
социални и здравни услуги, които заедно с услугите личен/социален асистент и
домашен помощник ще оформят един комплекс от интегрирани услуги за хората с
невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и ще се съчетаят комплексни
действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа. При изготвянето на
индивидуални оценки на потребностите ще се спазват хоризонталните принципи за
равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете.
Предвид интегрирания и иновативен характер на услугите в този проект ще се направи
нова оценка на лицата от целевата група, които са били оценени по операция „Нови
алтернативи”. Подобряване качеството на услугата ще бъде постигнато чрез
реализирането на дейностите за подкрепа на потребителите и на персонала. Водещи
принципи при изпълнението на дейностите ще е поставянето в „центъра“ нуждите и
потребностите на „отделния човек” и осигуряване на интегриран достъп до здравни,
социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно
положение, предвид индивидуалната му оценка. Дейностите в проекта са организирани
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по начин, който гарантира ефикасно и ефективно използване на финансовите и
човешките ресурси.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Подобряване качеството на живот и на достъпа до
интегрирани услуги за социално включване на деца и възрастни с увреждания и хора
над 65 г. в невъзможност за самообслужване.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Надграждане и утвърждаване дейността на Звеното за услуги
в домашна среда към Домашен социален патронаж – Първомай, създаден по схема
„Помощ в дома” за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна
среда. Преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Постигане
на независимост и социална интеграция за възрастни хора и хора с увреждания в
отговор на комплексните им потребности, включително здравни. Повишаване на
професионалните умения и мотивация на личните и социални асистенти, както и на
домашните помощници чрез провеждане на обучения, психологическа подкрепа и
супервизия. Предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на
лица, полагащи грижи за близките си с увреждания. Проектното предложение е
разработено в съответствие с ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА
БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” на ОПРЧР
20142020 г. и Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги,
които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес”. Проектът напълно съответства на Специфична цел 1
към инвестиционен приоритет 3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора
над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и
здравеопазване”. В резултат на изпълнение на дейностите ще се подобри 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, при
зачитане на правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и
специфични потребности. Дейностите по проекта дават възможност на близките на
хората с увреждания и лицата над 65 години в невъзможност за самообслужване да се
върнат на пазара на труда.
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