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ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА
НА ПРОЕКТ
«НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО»
Проект „Независим живот за жителите на община Болярово”, съгласно сключен
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0236-C01 между община
Болярово и Министерството на труда и социалната политика, по Оперативна програма „
Развитие човешки ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“; Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на
достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за
социално включване и здравеопазване“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейски социален фонд, стартира в началото на м. февруари - 01.02.2016 година.
Бенефициент по проекта е община Болярово. Проектът е на стойност 496 470,11 лв.,
като размера на безвъзмездната финансова помощ е на 100 %. Срокът за изпълнение на
проекта е 21 месеца - 01.02.2016 г. до 31.10.2017 г.
Целевата група по проекта са:
- Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване
живеещи в малките населени места на територията на община Болярово;
- Възрастни хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване
живеещи в малките населени места на територията на община Болярово;
Общата цел на настоящия проект е чрез доразвиване на съществуващия „Център за
услуги в домашна среда” в Община Болярово да се обогати систематизираното и пълно
предоставяне на необходимите социални и здравни услуги на хората в неравностойно
положение в общината.
По настоящия проект се извърши текущ ремонт и се оборудва и обзаведе Центъра за
услуги в домашна среда, където да се концентрира управлението и администрирането на
проекта, както и да се осигурява предоставянето на интегрирани социални и здравни услуги
за поне 130 лица с увреждания и хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за
самообслужване, живеещи в малките населени места на територията на Община Болярово.„
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ:
След извършен подбор съгласно утвърдената „Процедура за информиране, подбор и
назначаване на персонал в Център за услуги в домашна среда” са назначени на трудови
договори общо 51 безработни лица от които 49 бр. лица - предоставящи социалните услуги
„Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, 2 бр. лица - Управител и
Социален работник, необходими за функционирането на ЦУДС, и 3 бр.лица - мед.сестра,
рехабилитатор и психолог назначени на граждански договор, предоставящи здравносоциалните услуги - медицински грижи в домовете на пациентите; рехабилитация и
психиатрични или психологични услуги;
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ПЕРСОНАЛ НАЗНАЧЕН КЪМ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
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ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ:
Съгласно утвърдената „Процедура за информиране, набиране, подбор на потребители
за социални услуги” бяха подадени 185 бр. заявления за включване на кандидатите за
потребители ползващи социалните услуги. Изготвени бяха оценки на потребностите от по
часови грижи предоставени в домашна среда на лицата кандидати за потребители.
Оценяването се извърши от Управителят и Социалният работник назначени в Центъра за
услуги в домашна среда. Въз основа на направената оценка, Управителят и Социалният
работник назначени в Центъра за услуги в домашна среда подреждат кандидат потребителите
в списък по низходящ ред въз основа на общия брой точки от таблица “оценка на
потребностите”. За целта се сформира комисия за подбор на потребители. Подборът се
извърши на база направените оценки и първите 130 кандидат потребители в изготвения
списъка по низходящ ред се класираха за участие в проекта. Останалите 55 кандидат
потребители остават в резерв. При необходимост екипът по проекта ще извършва
актуализация на потребителите , като при отпадане, възникнали нови потребности и излишък
на ресурси ще се извършва процедура за включване на следващи класирани потребители и
предоговаряне на услугите.
След извършването на потбора на кандидат потребителите на 01.04.2016 г. бяха
сключени Договори с всеки един потребител, с което се даде старт на предоставянето на
следните социални услуги разкрити в Центъра за услуги в домашна среда:
 Домашен помощник/санитар - Лице предоставящо услуги в домашни условия
свързани с обгрижване на лицето: сутрешен тоалет, приготвяне на храна и
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помощ при хранене, даване на лекарства, хигиена на обитаваното жилище,
пазаруване, пране. Услугата се предлага почасово, включваща комуналнобитови дейности;
Период на предоставяне на услугата – 01.04.2016 – 30.09.2017 г.
 Социален асистент - Комплекс от услуги, насочени към социална работа и
консултации, организация на свободното време, свързани със задоволяване
потребностите на ползвателя. Услугата се предлага почасово, включваща
дейности за социална подкрепа и социално включване;
Период на предоставяне на услугата – 01.04.2016 – 30.09.2017 г.
 Личен асистент - Лице полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с
трайни увреждания или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му
потребности. Къпане, бръснене, обличане, гладене на дрехи и постелъчно бельо ,
маникюр /поддържане на личната хигиена /, хигиената на помещението, което
потребителя обитава, прием на лекарства, приготвяне на храна и хранене,
боравене с лични вещи и документи , съпровождане извън дома. Услугата се
предлага почасово, включваща дейности за лична помощ, в това число и
дейности с медико-социална насоченост;
Период на предоставяне на услугата – 01.04.2016 – 30.06.2017 г.
 Здравно-социална услуга – медицински грижи в домовете на пациентите –
Услугата се предлага почасово. Наетият специалист ще обхожда потребителите
ежемесечно по предварително разработен работен график, според тяхната
индивидуална потребност;
Период на предоставяне на услугата – 16.05.2016 – 31.10.2017 г.
 Здравно-социална услуга – рехабилитация - Услугата се предлага почасово.
Наетият специалист ще обхожда потребителите ежемесечно по предварително
разработен работен график, според тяхната индивидуална потребност;
Период на предоставяне на услугата – 16.05.2016 – 31.10.2017 г.
 Здравно-социална услуга - Психиатрични или психологични услуги Услугата се предлага почасово. Наетият специалист ще извършва ежемесечно
консултации по предварително разработен работен график, според
индивидуална потребност на потребителите;
Период на предоставяне на услугата – 15.06.2016 – 31.10.2017 г.
До момента потребителите ползващи соц.услуги са общо 127 бр.лица, от които:
 52 бр. – Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване;
 75 бр. - Възрастни хора над 65г. с ограничения или невъзможност за
самообслужване;
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СПРАВКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОЕКТА ДО МОМЕНТА

ОБЩО

Общо
потребители
ползващи
соц.услуги от
стартирането
на проекта

Потребители
отказали се
от соц.услуги

Починали
потребители

27

2

4

21

Гр.Болярово

17

1

0

16

12

0

0

12

с.Стефан
Караджово
с.Мамарчево

13

0

0

13

с.Попово

11

1

0

10

с.Воден

18

0

4

14

с.Голямо Крушево

7

0

1

6

с.Ружица

3

0

0

3

с.Денница

5

0

1

4

с.Крайново

10

1

0

9

с.Шарково

3

0

0

3

с.Малко Шарково

4

0

0

4

с.Горска поляна

6

0

1

5

с.Оман

3

0

1

2

с.Камен връх

5

0

2

3

с.Ситово

2

0

0

2

с.Златиница

146

5

14

127

Изготвил: ................................
/Стоянка Николова
Технически сътрудник /
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Населено място

Съгласувал:. ....................................
/Татяна Дженкова – Велкова
Ръководител на проекта/
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