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 На 03.08.2017 г.  от 10.00 часа   в Общинска администрация  Калояново / читалищен 

салон, ет.първи/   се проведе заключителна  конференция по проект „ Интегрирани услуги и 

комплексни грижи в домашна среда“, Договор  BG05M9OP001-002.0023-C01” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна  

финансова помощ „ Независим живот“. 

Ръководителят на проекта г-жа Милена Станева   отчете   изпълнението на проекта, чрез който  

общината  подобри  качеството на живот  и на достъпа до услуги  за социално  включване на хора с 

увреждания и хора над 65 г., които са в невъзможност  за самообслужване.Дейността на проекта  

надгради  създаденото Звено  за домашни грижи към Домашен социален патронаж, финансирано  от ОП 

„РЧР“ схема  „Помощ в дома“. 

В проекта  услугите се предоставиха  в рамките на 18 месеца  и обхванаха 69 лица. 

Бяха  назначени 33 лични асистенти, 20 социални асистенти и  10 домашни помощници, предоставящи 

ежедневна  грижа  на потребителите  в тяхната домашна среда. Бяха привлечени социален работник, 

медицински сестри и психолог, които предоставиха  психологическа, социална и здравна подкрепа. 

Комплекса  от интегрирани  услуги  се предостави на база  оценка на индивидуалните потребности,  като 

се спазиха  хоризонталните  принципи  за равни възможности и недопускане  на дискриминация, 

равенсто между половете. 

Основната цел на проекта  бе подобряване     качеството на живот  и на достъпа до услуги  за социално 

включване на хора с увреждания и хора над 65 г., които са в невъзможност  за самообслужване и 

преодоляване  на последиците  от социално  изключване и  бедността. 

Предостави се  възможността  за връщане  на реалния пазар на труда  на лицата, които полагат  грижи  

за близките си с увреждания. 

С цел  придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения  на персонала за 

предоставяне на  качествена грижа  и в подкрепа  на хората с увреждания се проведоха  обучения – едно 

тридневно въвеждащо обучение  и две  двудневни поддържащи обучения. На всички  кандидати 

преминали  курса на обучение  бе издаден сертификат от Сдружение „Шанс и подкрепа“ – обучаваща 

организация  по проекта. 

С цел подобряване на директната  работа  и осигуряване на професионална  подкрепа на наетия 

персонал  беше осигурена  психологическа подкрепа, консултиране и супервизия  на личните, 

социалните асистенти и домащните помощници. Чрез проекта  се осигури и необходимата  подкрепа на 

потребителите на социалните услуги в домашна среда, съобразно индивидуалните  им потребности. 

С приемането на ПМС № 137/05.07.2017 г. и осигурените средства  от страна на държавата след  

приключване на европейското  финансиране, общините  бяха подпомогнати  в осигуряването на 

устойчивост на социалните услуги, за да  продължи подкрепата  за хора с увреждания  и хора над 65 

годишна възраст в невъзможност за самообслужване. 

Г-жа Станева   предостави на присъствуващите  кратка мултимедийна презентация. 

На участниците в заключителната конференция бяха раздадени информационни материали – папки, 

химикали и тефтери. 
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