ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013 г.
СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”

Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” В ОБЩИНА ЦЕНОВО
На 30.04.2014 г. приключи изпълнението на дейностите по Проект „Независим живот и
грижа в дома” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO0015.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO0015.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се
реализира в периода от 01.02.2013 г. до 30.04.2014 г. и е с продължителност 15 месеца, като
дейностите по предоставяне на почасовите услугите са 12 месеца. Размерът на безвъзмездната
финансова помощ е 188 067,47 лв., от които финансиране от ЕСФ 159 857,35 лв. и национално
съфинансиране - 28 210,12 лв. Към 30.04.2014 г. са изразходвани 170 288,61 лв. Приходите от
събраните потребителски такси са в размер на 17 162,66 лв. Към 30.04.2014 г. са подадени 8 бр.
искания за междинни плащания на стойност 115 247,94 лв. Верифицираните разходи са на обща
стойност 127 923,74 лв.
Проектът се осъществи на територията на цялата Община Ценово – селата Ценово, Долна
Студена, Белцов, Новград, Беляново, Джулюница, Кривина, Караманово и Пиперково.
Проектът обхвана следните целеви групи: възрастни хора и лица с трайни увреждания с
ограничения или невъзможност за самообслужване; безработни лица, в трудоспособна възраст,
които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална
пенсия за ранно пенсиониране.
Процесът на кандидатстване, оценка и класиране, както на кандидатите за потребители,
така и на кандидатите за домашни санитарии, 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
В офиса на Проекта в с. Ценово бяха приети 126 заявления от кандидати за потребители на
услугата „Домашен санитар”. Изготвени бяха 116 оценки на потребностите от Дирекция
„Социално подпомагане” гр. Бяла. Приети са 51 заявления от кандидати за домашни санитари и 1
заявление от кандидат за сътрудник, социални дейности. След проведената конкурсна процедура,
одобрените 39 кандидати преминаха 5 дневно въвеждащо обучение. В процеса на предоставяне
на услугата се проведе и надграждащо еднодневно обучение на наетите като домашни санитари –
31 лица и сътрудника, социални дейности към Звеното за услуги в домашна среда.
От 01.05.2013 г. към Домашен социален патронаж - Ценово бе създадено „Звено за услуги
в домашна среда”, с което стартира предоставянето на почасовите услуги от наетите лица като
„Домашен санитар”. Сключени са общо 98 тристранни договора с потребители на услугата, като
физическите лица са 97. Прекратени са тристранните договори с 23 потребители. Бе създадена
реалната възможност потребителите на социалната услуга 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 потребителите. 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 домашните санитари в процеса на
предоставяне на услугите, екипа на Проекта изготви Оценка на риска и съответно План за
намаляване на риска. За ползваните почасови услуги потребителите заплащаха потребителски
такси, съгласно чл. 78а от Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани
от общинската администрация в Община Ценово, изменена с Решение № 96 от 28.06.2012 г. на
Общински съвет – Ценово.
През месец април 2014 г. беше проведено проучване сред потребителите на услугите.
Изготвен е анализ на въпросниците за оценка на предоставяната услуга “Домашен санитар”, от
които се направиха няколко извода: Потребителите са доволни от качеството на предоставяните
услуги; подобрил се е живота им; желаят и за в бъдеще да участват в такива проекти и да
получават почасови социални услуги.

Считано от 01.05.2013 г. бяха сключени трудови договори с 39 “Домашни санитари” и 1
„Сътрудник, социални дейности“ към Звеното за услуги в домашна среда. В периода на
реализация на проекта са прекратени 5 договора с домашни санитари. Бяха предоставяни три
типа почасови услуги за потребителите: услуги за лична помощ; извършване на комуналнобитови дейности и за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на
потребителите. Със сътрудник социални дейности, който подпомагаше успешното реализиране
на проектните дейности и с всяко от наетите лица бяха сключени трудови договори.
През месец април 2014 г. беше проведено проучване сред наетите като домашни санитари
лица. Изготвен е анализ на въпросниците за оценка на организацията на работа от лице наето
като “Домашен санитар” се направиха няколко извода. Домашните санитари намират за
необходими почасовите услуги и одобряват начина на тяхното предоставяне; желаят и за в
бъдеще да участват в такива проекти и да бъдат наети на същата длъжност; участието им в
Проекта е довело до положителни промени в живота им: повишили са квалификацията си чрез
проведените обучения; имали са трудова заетост в рамките на 12 месеца; подобрили са уменията
си при работа с възрастни и хора с увреждания и др.
На 25.04.2014 г. бе проведена заключителната конференция по Проект „Независим живот
и грижа в дома” в офиса на Звеното за услуги в домашна среда” в Община Ценово. На събитието
присъстваха: г-жа Катя Петрова – експерт регионално ниво на отдел „Мониторинг и оценка” за
обл. Русе, АСП, г-жа Наталия Бижева - счетоводител при Регионална дирекция “Социално
подпомагане” Русе, представители на Сдружение “ТО на НТС” гр. Русе – обучителна
организация, г- н Павел Николаев – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бяла, гжа Валентина Шишманова, г-жа Пепа Кирилова и г-жа Марияна Тънмазова – екип на проект по
схема „Помощ в дома” в Община Бяла, персонал и потребители от Дневен център за възрастни
хора с увреждания в с. Ценово, потребители и домашни санитари, представители на кметства и
общинска администрация. Бяха представени резултатите от реализацията на проектните дейности
от ръководителя на проекта г-жа Десислава Атанасова. Финансовия отчет за разходите по
проекта бе представен от г-жа Ваня Игнатова, счетоводител на проекта и зам. кмет на община
Ценово. Поетия ангажимент от Община Ценово за осигуряване на устойчивост на услугата бе
представен от г-жа Атанасова. Община Ценово ще запази Звеното за услуги в домашна среда за
срок не по-малък от 1 година от датата на одобрение на заключителния доклад, като 5 домашни
санитари ще предоставят почасови услуги на най – малко 15 потребители.
„Този документ е създаден по Проект „Независим живот и грижа в дома” с Договор за безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от Община Ценово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане”

