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Проект № BG05M9OP0012.0020137 “Независим живот за хората с
увреждания в община Кричим”
На 18.12.2015 г. стартира проект № BG05M9OP0012.0020137 “Независим
живот за хората с увреждания в община Кричим”, по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0012.002 „Независим
живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 20142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Чрез създаденото Звено за услуги в домашна среда, по проекта ще бъде осигурена
възможност за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на над 30 лица, в
това число лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, като
ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл.
социални и здравни услуги в домашна среда.
Комплексът от почасови услуги ще се договаря и предоставя, като се базира на
индивидуалните потребности на лицата с увреждания, определени в индивидуалната
социална оценка, съобразно желанието на потребителите, относно вида и времето за
предоставяне на съответните почасови услуги от една страна, а от друга относно избора на
лицата, които ще предоставят услугите.
За персонал на Звеното ще бъдат наети 30 лица, които са в трудоспособна възраст
и не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална
пенсия за ранно пенсиониране. За целта избраните лица ще преминат обучение. Те ще
изпълняват длъжността “Личен асистент”, „Социален асистент” или “Домашен
помощник”.
В рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще се предлагат следните услуги и
дейности:
1. Личен асистент:
 Дейности за ежедневна лична помощ, в това число и дейности с медикосоциална
насоченост;
 Социални дейности за лична помощ, в това число и дейности с медикосоциална
насоченост;
 Комунално – битови дейности;






2. Социален асистент:
Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медикосоциална насоченост;
Социални дейности за лична помощ, в това число и дейности с медикосоциална
насоченост;
Комунално – битови дейности;
Дейности за административна помощ, касаеща социалното, пенсионното и здравно
обслужване;
Дейности, свързани със създаване и поддържане на социални контакти
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3. Домашен помощник:
Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медикосоциална насоченост;
Дейности за всички битови и домакински нужди;
Комунално – битови дейности

4. Рехабилитатор  дейности, свързани с раздвижване, рехабилитация и
възстановяване на лежащо болни, след прекарани инциденти, според индивидуалните
нужди на всеки потребител;
5. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала,
предоставящ социалната услуга в домашна среда.
6. Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на
услугите, според тяхната индивидуална потребност.
Продължителността на проекта (в това число подготовка и изпълнение) е 25
месеца, като предоставянето на услуги на потребителите е с максимален срок 22 месеца.
Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2017 г.
Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора възлиза на
465 434.85 лева.
Включването на лицата от целевите групи ще се извършва на два етапа:
 първи етап: документи ще се подават през втория месец от стартирането на
проекта, т.е. през месец януари 2016 г.;
В първия етап право за подаване на документи за включване в проекта се дава и на
отпадналите от услугата „личен асистент” по НП „Асистенти на хора с увреждания” и
проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси 20072013 г.”
Предоставяне на социалните услуги е 22 месеца и ще стартират през месец март
2016 г.
 втори етап: документи ще се подават през четвъртия месец от стартирането на
проекта, т.е. през месец март 2016 г.
Във втория етап право за подаване на документи за включване в проекта се дава на
лица, ползващи услугата „личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” по ОП
„Развитие на човешките ресурси 20142020 г.”
Предоставянето на социалните услуги е 21 месеца и ще стартират през месец април
2016 г.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ www.eufunds.bg ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Проект BG05M9OP001‐2.002‐0137 „Независим живот за хората с увреждания в община Кричим”,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.

ОБЩИНА КРИЧИМ
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

В проекта са предвидени следните дейности:
Дейност 1. Организация и управление на проекта;
Дейност 2. Информиране и публичност;
Дейност 3. Кандидатстване, подбор и наемане на персонал
Дейност 4. Обучение на персонала;
Дейност 5. Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидатите за
потребители на услугата
Дейност 6. Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда и достъп до
здравни услуги
Дейност 7. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и
супервизия на наетите лични асистенти, социални асистенти, домашни помощници.
Контрол на качеството на услугата.
Дейност 8. Мотивационна и/или психологическа подкрепа за потребителите на
услуги, според тяхната индивидуална потребност
За периода декември 2015 г. – февруари 2016 г. в изпълнение на предвидените в
проекта дейности бе извършено следното:
Дейност 1 „Организация и управление на проекта”
Със заповед № РД 1500481/22.12.2015 г. на Кмета на община Кричим бе
сформиран екип, състоящ се от администратор, счетоводител, координатор и технически
сътрудник. Осигурена е приемна за проекта, находяща се на първи етаж в сградата на
общинска администрация гр. Кричим. Изготвена е кратка информация за представяне на
проекта пред жителите на община Кричим. С цел създаване на добра организация и
координация на работата на екипа, в началото на всеки месец се провеждат работни срещи
на които се определят задачите на отделните членове за текущия месец, отчита се
дейността от предходния месец и се обсъждат възникналите въпроси
С цел създаване на условия за непрекъснато наблюдение върху хода на проекта и
своевременно вземане на решения с оглед адекватност на ситуацията и доброто му
протичане, екипът обсъди и прие своя система за управление и контрол, включваща:
 Въвеждане на стандарти, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта;
 Определяне на допустимо отклонение (толеранс) от стандартите, което не би
довело до нужда от промяна;
 Процедура за класиране на кандидатпотребители за почасови услуги;
 Процедура за класиране на лица, желаещи да работят в Звеното за услуги към
Дневен център за стари хора;
 Процедура за избор на експерти – обучител, рехабилитатор, психолог;
 Отчитане на резултатите от предоставяне на почасови услуги на ежемесечни
срещи на екипа с обслужващия персонал.
Дейност 2 „Информиране и публичност”
На 23.12.2015 г. на интернет страницата на общината www.krichim.bg, секция
„проекти и обявления”, подсекция „проекти” беше публикувана информация с кратко
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описание на проекта, с неговите цели и резултати, както и за размера на безвъзмездната
финансова помощ BG05M9OP0012.002 „Независим живот”, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 20142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
На 27.01.2016 г. също на интернет страницата на общината беше публикувана
информация за реда, начина и сроковете за подаване на заявления за първия етап на
проекта от кандидатпотребители на услугите и за кандидатите за работа в Звеното за
услуги. По домовете на кандидатпотребители на услугите бяха раздадени листовки с
посочената по горе информация, ведно със заявленията за кандидатстване, както за
потребителите на услуги, така и за работа в звеното за предоставяне на услуги в домашна
среда.
На 29.01.2016 г. в зала 21 в сградата на община Кричим бе проведена встъпителна
пресконференция, на която Екипа на проекта запозна присъстващите с целта на проекта,
дейностите заложени в него, сроковете за изпълнението им, услугите, които ще се
предоставят от Звеното за услуги в домашна среда, условията и реда за включване.
Дейност 3 „Кандидатстване, подбор и наемане на персонал”
Със Заповед № РД 150052/04.02.2016 г. на Кмета на община Кричим бе
определена комисия, която да извършва оценка и подбор на кандидатите за лични
асистенти, социални асистенти, домашни помощници в общината за двата етапа по
проекта, съгласно „Методологията за дейността на звеното за почасово предоставяне на
интегрирани социални услуги в домашна среда, в т.ч. личен асистент, социален асистент,
домашен помощник, рехабилитатор и психолог” по проект „Независим живот за хората с
увреждания в община Кричим” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
20142020 г.
На 25.01.2016 г. беше сключен договор между община Кричим и Фондация
„Национален алианц за работа с доброволци” /НАРД/ с предмет разработване на единна
методология за дейността на звеното за почасово предоставяне на интегрирани социални
услуги в домашна среда, в т.ч. личен асистент, социален асистент, домашен помощник,
рехабилитатор и психолог, която да включва и методика за изготвяне на индивидуални
социални оценки на кандидатпотребителите на услугите и определяне на индивидуален
месечен бюджет.
В периода от 29.01.2016 г. до 12.02.2016 г. бяха приети 38 бр. заявления от
кандидати за изпълняване на длъжността „личен асистент”, „социален асистент”,
„домашен помощник”.
През месец март предстои извършване на подбор и наемане на персонала
Дейност 4 „Обучение на персонала” ще стартира през месец март.
Дейност 5 „Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидатите за
потребители на услугата”.
Със Заповед № РД 150052/04.02.2016 г. на Кмета на община Кричим бе
определена комисия, която да извършва класиране на кандидатпотребителите в общината
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за двата етапа по проекта, съгласно Методиката за изготвяне на индивидуални социални
оценки на кандидатпотребителите на услугите и определяне на индивидуален месечен
бюджет по проект „Независим живот за хората с увреждания в община Кричим” по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020 г.
В периода от 29.01.2016 г. до 12.02.2016 г. бяха приети 44 бр. заявления от
кандидатпотребители за ползване на социалната услуга „личен асистент”, „социален
асистент”, „домашен помощник”.
На 19.02.2016 г. беше сключен договор между община Кричим и Фондация
„Национален алианц за работа с доброволци” /НАРД/ с предмет изготвяне индивидуални
оценки на всеки един кандидатпотребител на социални услуги, извършвани от личен
асистент, социален асистент, домашен помощник, интегрирани съответно с рехабилитатор
и/или психолог, съгласно предварително утвърдена от Възложителя методика за оценка на
социалните потребности на кандидатпотребителите на горецитираните почасови услуги в
домашна среда.
Оценките на кандидатпотребителите в първия етап по проекта ще се извършат в
срок до 08.03.2016 г., след което назначената със Заповед № 15‐00‐52/04.02.2016 г. на
Кмета на община Кричим ще извърши класиране на кандидатитепотребителите за
ползване на предоставяните от Звеното социални услуги.
Предвижда се Дейност 6. „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда
и достъп до здравни услуги”, Дейност 7. „Предоставяне на психологическа подкрепа в
кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти, социални асистенти,
домашни помощници” и Дейност 8. „Мотивационна и/или психологическа подкрепа за
потребителите на услуги, според тяхната индивидуална потребност” да започнат от
18.03.2016 г.
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