ОБЩИНА ЦЕНОВО

ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
На 30.09.2017 г. приключва изпълнението на дейностите по Проект
„Независим живот за жителите на Община Ценово“ с Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0234-С001,
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г. Проектът се реализира в периода от
01.02.2016 г. до 30.09.2017 г. и е с продължителност 20 месеца, като дейностите
по предоставяне на почасовите услуги са 18 месеца. Бюджета на проекта е на
обща стойност 479 973,27 лева, от който финансиране от ЕСФ 407 977,27 лева и
национално съфинасиране 71 996,00 лева. Към 30.09.2017 г. са изразходвани
450 055,30 лева. Получено е авансово плащане в размер на 95 994,65 лв.
Подадени са 4 бр. искане за междинно плащане на стойност 300 704,06 лв. От
началото на проекта до 30.09.2017 г. от Министерство на труда и социалната
политика е получен трансфер в размер на 287 983,97 лв.
Проектът се осъществи на територията на цялата Община Ценово – селата
Ценово, Долна Студена, Белцов, Новград, Беляново, Джулюница, Кривина,
Караманово и Пиперково.
Успешно се реализира главната цел на проекта: 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 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на
последиците от социалното изключване и бедността. Всички дейности бяха
пряко насочени към подобряване качеството на живот на лицата с увреждания
и самотно живеещите възрастни хора от Община Ценово, чрез получаване на
достъп до интегрирани социални услуги в общността или в домашна среда.
Проектът обхвана следните целеви групи:

Хора с увреждания и техните семейства;

Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Процесът на кандидатстване, оценка и класиране, както на кандидатите за
потребители, така и на кандидатите за лични асистенти/домашни помощници,
беше извършен при спазване на хоризонталните принципи на ОП РЧР, при
условия на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане,
възраст, етническа принадлежност и др.
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В офиса на Проекта бяха приети общо 267 заявления от кандидат
потребители на почасовите услуги. Изготвени са 267 оценки на потребностите
от наетите за целта социални работници. Приети са 2 заявления от кандидати за
сътрудник, социални дейности и 104 заявления от кандидати за лични
асистенти/домашни помощници. След проведената конкурсна процедура,
всички одобрени кандидати за лични асистенти/домашни помощници, които не
са преминали обучение по сходни програми и проекти, преминаха въвеждащо
обучение за придобиване на базови компетентности за предоставяне на
социалните услуги.
В хода на реализация на проектните дейности бе проведено надграждащо
обучение за усъвършенстване на знанията и уменията на наетите да
предоставят почасови социални услуги. Бяха осъществени три супервизии на
персонала на Звеното за услуги в домашна среда с цел подобряване на уменията
за справяне с кризисни ситуации, предотвратяване на професионалното
прегаряне и повишаване на качеството на предлаганите социални услуги.
От 01.04.2016 г. до момента са сключени трудови договори с 1 сътрудник,
социални дейности, който да подпомага работата на Звеното за услуги в
домашна среда, с 23 лични асистенти и 56 домашни помощници на пълен и
непълен работен ден за предоставяне на почасови услуги на потребителите от
целевите групи. Към 30.09.2017 г. наетите лица са: 1 сътрудник, социални
дейности, 14 лични асистенти и 43 домашни помощници.
От 01.04.2016 г. до момента потребители на услугата „Личен асистент“ са
били 39 лица, потребители на услугата „Домашен помощник“ са били 147 лица.
Към 30.09.2017 г. потребители на „Личен асистент“ са 22 лица, потребители на
„Домашен помощник“ са 108 лица.
С цел по-пълно задоволяване на комплексните потребности със стартиране
на предоставянето на социалните услуги бяха сключени договори с медицински
специалист и рехабилитатор. След идентифициране на потребности във
Формулярите за оценка на потребителите, от 01.04.2016 г. до момента здравни
услуги са получили 49 лица, рехабилитационни – 18 лица. Към 30.09.2017 г.
здравни услуги получиха 33 лица, рехабилитационни – 10 лица.
За реализиране на дейността „Мотивационна и/или психологическа или
друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална
потребност“ бе нает специалист психолог. От 01.04.2016 г. до момента
психологическа подкрепа са получили 59 лица. Към 30.09.2017 г.
психологическа подкрепа получиха 39 лица.
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С реализирането на проектните дейности на потребителите от целевите
групи бе създадена реалната възможност да преодолеят на затрудненията в
ежедневието си, чрез предоставените три типа почасови услуги: услуги за
лична помощ; извършване на комунално-битови дейности и за оказване на
подкрепа и съдействие за социално включване. На всеки потребител беше
изготвен индивидуален план за работа с него, който се актуализира на 6 месеца
или при промяна в обстоятелствата. С цел предотвратяване на потенциални
рискове за потребителите и личните асистенти/домашни помощници в процеса
на предоставяне на услугите, екипа на Проекта изготви Оценка на риска и
съответно План за намаляване на риска.
Ежемесечно се извършваше мониторинг на качеството на предоставяните
услуги чрез посещения в домовете на потребителите.
29.09.2017 г.

От Екипа на Проекта в община Ценово

Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”
Договор № BG05M9OP001-2.002-0234-C001
Проект „Независим живот за жителите на Община Ценово”

