ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!
BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”

“Помощ в дома – другото семейство”
Схема за финансиране: BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”
Източник на финансиране: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Дата на стартиране на проекта: 04.02.2013г.
Дата на приключване на проекта: 16.06.2014г.
Дейности по проекта:
Проектът е насочен към най-уязвимите групи в обществото – деца с увреждания, хора с
увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Предвижда се създаването на звено
към Домашен социален патронаж, което ще предоставя услуги в семейна среда в три
направления:
- дейности за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на
потребителите; - извършване на дейности за лична помощ; - извършване на
комунално-битови дейности.
Основните дейности по проекта са свързани с подбор и наемане на персонал за Звено за
услуги в домашна среда – гр. Провадия. Обучение на наетия персонал. Информиране,
консултиране и подбор на кандидат – потребители. Предоставяне на почасови услуги.
Закупуване на оборудване и мониторинг на здравословното състояние на персонала на
Звеното.
Цел на проекта: Създаване на възможности за повишаване качеството на живот и
социалното включване на хора от уязвими групи, чрез устойчиво предоставяне на
социални услуги в общността и семейството.
Обща стойност на проекта (в лева):
237 979,20лв., от които 6 320,16лв. –
представляващи постъпления от такси от потребителите и 231 659,04лв. безвъзмездна
помощ по ОП РЧР.
Собствено участие: няма
Продължителност на проекта: 17 месеца, предоставяне на социални услуги – 12
месеца.
Статус на проекта: Към м. октомври 2013г. по проекта са назначении 52 човека,
обгрижващи 82 потребители. Заедно с обгрижването на потребителите, проектът
осигурява трудова заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, които не са
придобили право на пенсия.
В община Провадия към този проект бе проявен повишен интерес. Вече няколко
години подред, благодарение на добрата социална политика, общината има успешно
реализирани проекти от този тип и така се поддържа трайно добра грижа и внимание
към хора в неравностойно социално положение и невъзможност да се справят сами.
Чрез изпълнението на проекта в община Провадия се разширява обхвата на услугите в
социалната сфера, което спомага за дългосрочна устойчивост на този вид услуги.

