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ОБЯВА
На 18.12.2015 г. бе подписан договор № BG05M9OP0012.0020137C001
между МТСП, чрез ГД „ЕФМПП” и Община Кричим за реализиране на 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.
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.
Проектът ще се реализира на територията на гр. Кричим, като целта на
същия е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално
включване в отговор на комплексните потребности, включително и на здравни,
на хора с увреждания и на хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с
цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда ще започне да
функционира нова услуга в общността, която ще доразвие дейностите,
предоставяни от Дневен център за възрастни хора в гр. Кричим. По проекта ще
бъде осигурена възможност за предоставяне на интегрирани услуги в домашна
среда на минимум 30 лица, в това число лица с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване.
Интегрираните услуги включват дейности за лична помощ, в това число с
медикосоциална насоченост, за социална подкрепа и социално включване и
комуналнобитови дейности.
Услугите ще се предоставят съгласно желанията и личния избор на
потребителите в техните домове, без да се отделят от обичайната им среда,
от близките и приятелите.
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Потребителите на интегрираните услуги могат да се възползват също от
рехабилитатор и от мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа,
според тяхната индивидуална потребност.
Потребителите ще бъдат обгрижвани от 30 „лични асистенти”, „социални
асистенти” или „домашни помощници”, които ще бъдат обучени (при
необходимост) и назначени по проекта. За тях също ще бъде предоставяна
психологическа подкрепа и консултиране.
Продължителността на проекта (в това число подготовка и изпълнение) е
25 месеца, като предоставянето на услуги на потребителите е с максимален
срок 22 месеца.
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.;
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.
Предоставянето на социалните услуги е 21 месеца и ще стартират през
месец април 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.”
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.”
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