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ИНФОРМАЦИЯ
По
Проект № BG05M9OP0012.0020137 “Независим живот за хората с
увреждания в община Кричим”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Информираме Ви, че на 18.12.2015 г. стартира проект № BG05M9OP001
2.0020137 “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”.
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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 медико
социална насоченост;
Социални дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико
социална 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 медико
социална насоченост;
Комунално – битови дейности;
Дейности за административна помощ, касаеща социалното, пенсионното и
здравно обслужване;
Дейности, свързани със създаване и поддържане на социални контакти
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
потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.

за

Продължителността на проекта (в това число подготовка и изпълнение) е 25
месеца, като предоставянето на услуги на потребителите е с максимален срок 22
месеца.
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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.;
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.”

І. За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ могат да кандидатстват
лица с трайни увреждания (в т.ч. и деца) и възрастни хора, с ограничения
или невъзможност за самообслужване.
Необходими документи за кандидатпотребители:
· Заявление – по образец, който може да получите от сайта или в сградата
на общината.
· Документ за самоличност (копие); за дете  удостоверение за раждане
(копие)
· Документ за самоличност на законния представител – родител,
настойник, попечител (копие)
· Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие) или медицински
документ, доказващ нуждата от помощ при извършване на ежедневни дейности в
домашна среда
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· Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на
кандидата за услугата (копие)
· Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки
или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето
(копие)
Срок за подаване на документи: от 29 януари 2016 г. до 12 февруари
2016 г. включително /от понеделник до петък/, от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00
до 16:30 часа, стая № 6 в сградата на общинска администрация на община
Кричим, гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3.

ІІ. За ЛИЧНИ И СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ, КАКТО И ЗА ДОМАШНИ
ПОМОЩНИЦИ могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст,
отговарящи на едно от следните изисквания:
Ø Безработни лица;
Ø Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват
допълнителен почасов труд;
Ø Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална
пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат
да извършват допълнителен почасов труд
Необходими документи за кандидатите:
· Заявление – по образец, който може да получите от сайта или в сградата
на общината
· Документ за самоличност (копие)
· Автобиография/мотивационно писмо
· Служебна бележка от Бюро по труда (ако лицето има регистрация)
· Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи)
· Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)
· Документ за завършено образование
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· Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на
професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
· Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни
програми/проекти

Срок за подаване на документите: от 29 януари 2016 г. до 12 февруари
2016 г. включително /от понеделник до петък/, от 9:00 до 12:00 часа и от
13:00 до 16:30 часа, стая № 6 в сградата на общинска администрация на
община Кричим, гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3.

Допълнителна информация във връзка с реализацията на проект
„Независим живот за хората с увреждания в община Кричим”, можете да
получите от:
Ø Инж. Светлана Рангелова – Ръководител на проекта, тел. 03145 20 47
Ø Димитринка Тодорова – Координатор по проекта, тел. 03145 20 82
Ø Фатма Калканова – Технически сътрудник по проекта, тел. 03145 20 59
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