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На 01.01.2016г. Община Крушари стартира изпълнението на проект  

„Подкрепа за достоен живот“, по сключен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0159-С001, процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. 

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 

Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г. възлиза на 499 999,60 лв. 

Проектът ще се реализира за период от 24 месеца – от 01.01.2016 г. до 

31.12.2017г. 

  ОБЩА ЦЕЛ: 

 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 години с частична или пълна невъзможност за 

самообслужване в населените места в община Крушари, чрез грижа в семейна 

среда..и създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на 

независимост и социално включване за намаляване на риска от зависимост от 

институционален тип грижи чрез предоставяне на социални услуги в Звено за 

услуги в домашна среда, изградено по проект п о схема "Помощ в дома".  

  СПЕЦИФИЧНИ..ЦЕЛИ:         

1. Утвърждаване на децентрализиран модел за осигуряване на достоен 

живот чрез предоставяне на услуги в домашна среда за хора с увреждания и 

хора над 65 години с частична или пълна невъзможност за самообслужване в 
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населените места в община Крушари, чрез грижа в семейна среда чрез 

предоставяне на социални услуги "Домашен помощник", "Личен асистент" и 

"Социален транспорт" в Звено за услуги в домашна среда, изградено по проект 

по схема "Помощ в дома". Осигуряване на интегрирани социални услуги- 

рехабилитация в дома на потребителя и Звеното, психологическа подкрепа за 

потребителите и персонала, зает с предоставянето на социални услуги. 

Проектът се основава на принципите на приемственост, последователност, 

съгласуваност и партньорство между институциите, прозрачност и 

информираност на обществото за провежданите политики. Изпълнението на 

дейностите   ще удовлетвори потребностите от грижа на лицата с увреждания 

с намалена или напълно изгубена работоспособност и хора над 65 години с 

частична или пълна невъзможност за самообслужване чрез предоставянето на 

услуги, подкрепа, професионална грижа и внимание без да се отделят от 

домашната им среда и се преодолее социалната..им..изолация.                                                                                                                                                      

………2. Създаване на нови работни места и/или допълнителна заетост в 

сектора на социалните услуги в т.ч. и за специалисти.                                                                                                    

………3.  Осигуряване на заетост на лица, останали в дома си, за да полагат 

грижи за близките си, които са лица с увреждания или са изпаднали в 

невъзможност за самообслужване. Настоящият проект надгражда 

предоставяната социална услуга от АСП, Националната програма ,,Асистенти 

на хора с увреждания", предоставяната социална услуга "Личен асистент" по 

проект «Подкрепа за достоен живот» в Община Крушари, като създава 

възможности за прилагане на интегриран подход при предоставяне на 

социални услуги в семейна среда: почасови социални услуги от  

"Социален асистент" в дома на потребителя и "Социален транспорт". Чрез 

предоставянето на социалните услуги по настоящото проектно предложение 

Общината си поставя за цел да усъвършенства и надгради предоставяните до  

момента социални услуги ,Домашен помощник", предоставяна в Звено за 

услуги в домашна среда, изградено по проект по схема ''Помощ в дома" и 

"Личен..асистент", предоставяна по схема за безвъзмездна финансова помощ 

"Алтернативи" и операция 'Нови алтернативи".  
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   РЕЗУЛТАТИ:  

Проектът ще осигури достъп на 60 лица с увреждания и хора над 65 години 

с невъзможност за самообслужване до почасови интегрирани услуги. В рамките 

на проекта ще се осигурят заетост и доходи на минимум 43 лица, които ще 

предоставят услуги на потребителите. В резултат на изпълнение на дейностите 

ще се подобри качеството на живот на лицата с увреждания и хора над 65 години 

с невъзможност за самообслужване чрез създаване на условия и подкрепа за 

ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, 

при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични 

потребности и предоставяне на здравни услуги. 

 

 

 

   

 


