ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Приоритетна ос:
5. Социално включване и насърчаване на
социалната икономика
Област на интервенция:
5.1 „Подкрепа на социалната икономика”
Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”

Проект:
„Независим живот и грижа в дома”
Договор за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-5.1.04-0127-С0001
Бенефициент:
Община Ценово

Обща стойност на проекта:
188 067,47 лева
Продължителност на проекта:
15 месеца
Начало на изпълнение на проекта:
01.02.2013 г.
Край на изпълнение на проекта:
30.04.2014 г.
Предоставяне на услугите:
12 месеца

ОБЩА ЦЕЛ:

Осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда
за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и
са в риск от социална изолация в Община Ценово.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

Разширяване

на дейността на съществуващия Домашен социален патронаж
чрез въвеждане и предлагане на алтернативната социална услуга «Домашен
санитар» - за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си;

Създаване на 30 нови работни места в сектора на социалната икономика за
безработни лица;
Подкрепа

за семействата, в които има лице с увреждане, като се осигури
възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи членове на
семействата;

Повишаване

на професионалните умения и мотивация на домашните
санитари чрез обучения;

Намаляване на риска от институционализация на хора, нуждаещи се от
помощ в ежедневието си.

Организация и управление на проекта.
Информиране и публичност.
Оборудване и обзавеждане на офиса на Звеното за услуги в домашна

среда с необходимите мебели и техника за реализиране на
дейностите по проекта.
Оценка и подбор на кандидати за потребители на социална услуга“Домашен санитар“.
Оценка и подбор на кандидати за “Домашен санитар”.
Обучение на “Домашен санитар“.
Предоставяне на социални услуги. Управление на риска и
качеството на услугите за потребителите и на наетите “Домашен
санитар” в процеса на ползване на услугата.
Мониторинг и контрол. Отчитане на извършените дейности и разходи
по проекта във връзка с ежемесечния мониторинг с оценката на
резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.

Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право

на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия
за ранно пенсиониране;

Лица

с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване;

Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Проект

“Независим живот и грижа в дома” с бенефициент Община
Ценово стартира на 01 февруари 2013 г. с териториален обхват: с.
Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Новград, с. Кривина, с.
Джулюница, с. Беляново, с. Пиперково, с. Караманово
С реализацията на проекта се постигна разширяване на дейността на
съществуващия Домашен социален патронаж, чрез създаване на Звено за
услуги в домашна среда, което да предоставя три типа почасови услуги –
за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови
дейности на хора в частична или пълна невъзможност за самообслужване
или в риск от социална изолация.

Дейност 1: Организация и управление на проекта.
 Със Заповед № РД-11-021/18.01.2013 г. на Кмета на Община Ценово е сформиран

екип за управление на Проекта, състоящ се от ръководител, технически сътрудник и
счетоводител.
Изготвен е график по Закона за обществените поръчки: подготвени са и
реализирани 10 обществени поръчки - 1 /една/ по чл.14, ал.4 и 9 /девет/ по чл.14,
ал.5 от ЗОП за избор на изпълнители.
След приключване на процедурите се сключиха следните договори:
договори:
•
С «Офис експерт» София - Доставка на канцеларски материали и
консумативи за офис техника за офиса на Звеното за услуги в домашна среда и за
администриране на проекта - на обща стойност - 2 126,92 лв. с ДДС. Договора се
реализира в целия срок на проекта.

С «Офис експерт» София - доставка на обзавеждане за офиса на Звеното за
услуги в домашна среда. Доставени са: Работен стол - 1 бр., Посетителски стол – 8 бр.,
бюро - 1бр, Контейнер – 1 бр., шкаф за техника -1 бр., Метален офис шкаф-1бр.,
Заседателна маса – 1бр. на обща стойност - 1 638,84 лв. с ДДС
•
С „Мултилинк” ООД - гр. Русе - доставка на оборудване - преносим
компютър и мултифункционално устройство 3 в 1 за офиса на Звеното за услуги в
домашна среда на обща стойност – 1 797,20 лв.
•
С „Владов” ООД - гр. Русе - доставка на оборудване - климатик за офиса
на Звеното за услуги в домашна среда на обща стойност - 1 198,90 лв. с ДДС

•

•
•
•
•
•




С „Бултекс 99” ЕООД - гр. Пловдив за доставка на работно облекло и лични
предпазни средства на домашните санитари – на обща стойност 1 201,32 лв. с ДДС
С „Мултикомерс” ЕООД - гр. Русе за изработване и доставка на рекламни
материали – доставени са 1 бр. информационна табела, плакати - 50 бр., брошури 500 бр. и информационни папки за заключителната конференция - на обща стойност 1
779,60 лв. с ДДС
С „Пресгрупа Утро” ЕООД - гр. Русе за 2 /две/ публикации в регионален
ежедневник за реализацията на проекта – на обща стойност 359,42 лв. с ДДС
Със Сдружение „ТО на НТС” - гр. Русе за организиране и провеждане на
въвеждащо и надгрждащо обучение на домашните санитари– на обща стойност 2 268,00
лв. с ДДС
Със «СТМ РУСТ-2000» ЕООД за извършване трудово медицинско обслужване на
наетите лица - на обща стойност 1148,40 лв. с ДДС
С ЕТ „Красимир Денчев“ гр. Бяла за доставка на въглища за отопление на
Звеното за услуги в домашна среда – на обща стойност 581,54 лв. с ДДС
Екипа изготви 19 правила, процедури и формуляри във връзка с
реализацията на
проекта и предоставяне на социалната услуга «Домашен санитар».
Със стартирането на проектните дейности бе създадена организация за ефективно
управление и успешно реализиране на Проекта. Ясно се очерта план за изпълнение и
отчет на всяка задача, което осигури прозрачност, ефективност и качество на
дейностите.
Публикувани бяха обяви за стартирането на проекта, за приемане на молби от
кандидат-потребители и от желаещи за работа като персонал на проекта.

Дейност 2: Информиране и публичност.

За популялизиране на проектната инициатива, дейностите,
начините за кандидатстване и социалния ефект от неговото
осъществяване бяха организирани:
Информационна среща с кметовете на населените места в
Общината;
Информационни дни във всички населени места за запознаване
на местната общественост, кандидатите за потребители и
домашни санитари с целите и дейностите на проекта.
Представено бе резюме на проекта;
Изработени и поставени са информационни банери, с които се
обозначиха залите за провеждане на информационните срещи и
въвеждащото и надграждащото обучение на домашните санитари;
Сключен е Договор № 02313032013 ДЗ/ 13.03.2013г. за
изработване на информационна табела – 1 бр., плакати – 50 бр.,
дипляни – 500 бр. и информационни папки – 100 бр..
Публикува се периодична информация на сайта на Община
Ценово – tsenovo.eu, за хода на реализацията на проекта – 4 бр.
Направени е публикация в регионалния седмичник – Форум,
бр. 7 от 21-27 февруари 2013 г.
Направени е публикация в регионалния ежедневник – Утро на
28.06.2013 г.
Периодично се публикува информация и в електронния
ежедневник ruseinfo – 5 бр.
Поставя се информация за реализацията на проекта и на таблото
в Община Ценово и на Офиса на Звеното за услуги в домашна
среда – 3 бр.

Дейност 3: Оборудване и обзавеждане на офиса на
домашна среда с необходимите мебели и техника
дейностите по проекта.

Звеното за услуги в
за реализиране на

За доброто функциониране на Звеното за услуги в домашна среда и
осъществяване на организационните дейности бе обособено помещение за
офис и бе обзаведено с необходимите мебели и техника.
Сключен е договор № 03222032013 ДЗ от 22.03.2013г. за доставка на обзавеждане
по проекта - Работен стол - 1 бр., Посетителски стол – 8 бр., бюро - 1бр, Контейнер –
1 бр., шкаф за техника -1 бр., Метален офис шкаф-1бр., Заседателна маса – 1бр.
Сключен е договор № 03326032013 ДЗ от 26.03.2013 г. за доставка на оборудване
по проекта - Преносим компютър - 1бр., Мултифункционално устройство 3 в 1 - 1бр.
Сключен е договор № 03729032013 ДЗ от 29.03.2013 г. за доставка на оборудване
по проекта – Климатик - 1бр.
Офисът на Звеното за услуги в домашна среда е обозначен с банер, съгласно
изискванията за визуализация.
Доставеното оборудване и обзавеждане се използва по предназначение. Заприходено
е в инвентарната книга на общината.
Визуализирано е съгласно изискванията за визуална идентификация.
Дейността е приключила на 30.04.2013 г.

Дейност 4: Оценка и подбор на кандидати за потребители на социална

услуга - “Домашен санитар“.
санитар

 Процесът






на кандидатстване, оценка и класиране беше реализиран съгласно
разработената Методика за оценка на потребностите на кандидатите за ползване
на почасови услуги, която е част от проектната документация. Подборът на
кандидатите беше извършен при условия на недопускане на дискриминация,
основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др.
Подадени са 126 бр. заявления от кандидат – потребители на почасови услуги
в домашна среда. Въз основа на подадените заявления от кандидат
потребителите бе извършена оценки на потребностите им, изготвени от
социални работници на Дирекция ”Социално подпомагане“ гр. Бяла.
След получаване на документите на потребителите Комисия за оценка и подбор на
потребители, определена със Заповед на Кмета на община Ценово № 075 от
27.02.2013 г. проведе заседания, на които бе извършено класиране на кандидат
потребителите, съгласно разработената процедура за оценка и подбор на потребители.
Бяха съставени два списъка: с одобрените потребители, с които беше сключен договор
от 01.05.2013 г. и списък с резервните. Списъците с класираните и резервните
кандидати бяха публикувани на сайта на община Ценово, както и поставени на
информационните табла на общината и кметствата.
Със заповед №075 от 27.02.2013 г. беше определен и състава на Комисията за
приемане на жалби от потребители и домашни санитари. Води се Дневник за жалби и
сигнали.

 Обявата

за конкурса беше публикувана на сайта на общината, в електронния
всекидневник ruse.info и във в-к „Форум”. Обявата съдържаше длъжностите за

които се търсят хора, изисквания към кандидатите, необходими документи, начин на
провеждане на конкурсите, място и срок на подаване на документите

 Приемът

на документи от кандидати за „Домашни санитари” и „Сътрудник,
социални дейности” бе организиран въз основа на утвърдената Процедура за подбор
и наемане на персонал за звеното за услуги в домашна среда и Заповед № РД 11/015 от 11.02.2013 г. за определяне на длъжностите за заемане с конкурс,
състава на Комисията за оценка и подбор, изискванията за съответните длъжности и
сроковете, съгласно процедурата.

 Приети


бяха 51 заявления за позицията „Домашен санитар” и 1 заявление за
позицията „Сътрудник, социални дейности”
Списъка на одобрените кандидати беше публикуван на сайта на общината и беше
поставен на информационното табло.Чрез провеждане на конкурс се извърши
подбор на кандидатите и се оформи целевата група с мотивация за работа в Звеното
за услуги в домашна среда. Подборът на кандидатите беше извършен при условия на
недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа
принадлежност и др.

•

Въвеждащото и надграждащото обучение на домашните санитари, се проведе с цел да се
създаде целева група притежаваща знания и практически умения за качествено предоставяне на
почасовите услуги в домашна среда.
• В периода от 15.04.2013 г. до 19.04.2013г. се проведе 5 дневно въвеждащо обучение (40
учебни часа) съгласно Методиката за предоставяне на услугата „Личен асистент”, „Социален
асистент”, „Домашен помощник”, за лицата, които ще работят като домашни санитари и
нямат документ за преминато обучение. За целите на обучението бе изготвена учебна програма
за 5 дневно въвеждащо обучение.
• Обучението се извърши от експерти специалисти с подходящата квалификация, с
професионален опит в социалната работа и социалните услуги за посочената целева
група, съгласно Договор за обучение № 04812042013 ДЗ от 12.04.2013г с ТО на НТС.
• 38 кандидати за домашни санитари и 1 кандидат за сътрудник, социални дейности получиха
удостоверения за успешно преминато въвеждащо обучение.
• В процеса на предоставяне на услугата се проведе надграждащо обучение на наетите като
домашни санитари – 31 лица и сътрудника, социални дейности към Звеното за услуги в
домашна среда. Обучителната дейност се извършени от Сдружение „Териториална
организация на научно – техническите специалисти” гр. Русе, съгласно Договор №
04812042013 ДЗ от 12.04.2013 г. на 18.10.2013 г.
• Бяха раздадени 32 удостоверения за успешно преминато надграждащо обучение на домашните
санитари и сътрудника, социални дейности.

Дейност 7: Предоставяне на социални услуги. Управление на риска и

качеството на услугите за потребителите и на наетите “Домашен санитар”
в процеса на ползване на услугата.
Предоставянето на услугите за потребителите стартира от 01.05.2013 г. между бенефициента и
потребителите и/или техни законови представители се сключиха тристранни договори. Предоставянето
на услугата се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва
дейности, водещи до подобряване на качеството на живот на съответния потребител. Разработва се на
база на оценка на потребностите от Формуляра за оценка, с активното участие на потребителя или
негов законов представител. Плановете се актуализират на 6 месеца и/или при наложила се 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

регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите за всеки потребител се води
дневник. Услугите, които се предоставят от наетите лица се записват ежедневно. В края на работния
ден се подписват от потребителя или неговия законов представител и от домашния санитар.

Заплащането за почасовите услуги се извършва на база реално отработени часове.
Ежемесечно членовете на екипа за управление на Проекта и наетите лица в Звеното за услуги
в домашна среда се отчитат чрез доклади за извършените дейности пред кмета на общината.

ПОТРЕБИТЕЛИ



От 01.05.2013 г. са сключени общо 98 тристранни договора с потребители на услугата, като
физическите лица са 97. Прекратени са тристранните договори с 23 потребители.



Към 01.04.2014 г. почасови социални услуги в домашна среда
потребители, разпределени по населени места както следва:

се предоставят

на 75

№

Населено място

м. V

м. VI

м. VII

м. VIII

м.
IX

м. X

м. XI

м. XII

м. I

м. II

м. III

м. IV

прекрате
ни

1.

Белцов

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

1

2.

Беляново

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

1

3.

Джулюница

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

4.

Долна Студена

15

14

14

14

14

14

14

12

12

12

11

11

4

5.

Караманово

8

7

7

7

7

7

8

8

7

7

7

7

2

6.

Кривина

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

7.

Новград

17

16

16

16

16

16

15

15

15

17

17

17

2

8.

Пиперково

11

11

11

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

9.

Ценово

15

15

20

18

18

19

21

21

20

20

20

20

7

82

77

82

77

77

78

79

77

74

76

75

75

23

ОБЩО:

След проведено проучване сред потребителите през месец април
2014 г. и анализа на въпросниците за оценка на предоставяната услуга
“Домашен санитар” се направиха няколко извода:
Потребителите са запознати с ОП “Развитие на човешките ресурси “
и начина на финансиране на Проекта;
Смятат, че са необходими почасови услуги, доволни са от
качеството на предоставяните услуги;
Участието в Проекта е довело до подобряване на качеството на
живота им;
Желаят и за в бъдеще да участват в такива проекти и да получават
почасови социални услуги.
Към 01.04.2014 г. 75 дневници на потребителите на услуги се водят и
се намират в домовете им. Нередности не са констатирани.

НАЕТИ ЛИЦА


Считано от 01.05.2013 г. са сключени трудови договори на пълно работно време за
12 месеца с 39 “Домашни санитари” и 1 „Сътрудник, социални дейности“ към
Звеното за услуги в домашна среда. Прекратени са 5 договора с домашни
санитари.

Домашни
санитари

назначени

прекратени

Сътрудник,
социални
дейности

назначени

Белцов

2

2

-

-

-

-

2.

Беляново

4

3

-

-

-

-

3.

Джулюница

1

1

-

-

-

-

4.

Долна Студена

7

6

1

-

-

-

5.

Караманово

4

4

-

-

-

-

6.

Кривина

1

1

1

-

-

-

7.

Новград

5

5

-

-

-

-

8.

Пиперково

6

4

1

-

-

-

9.

Ценово

15

12

2

1

1

-

45

38

5

1

1

-

№

Населено място

1.

ОБЩО:

прекратени

Екипът на Проекта осигуряваше и безопасността и здравето на домашните санитари:
При назначаване се провеждаше Инструктаж по безопасност и здраве, съгласно Заповед № 191 от
30.04.2013 г. на Кмета на община Ценово, който се регистрираше в Книгата за инструктаж;
Осигурено е работно облекло – престилка, чехли, маска и ръкавици, съгласно Договор №
06221052013 от 21.05.2013 г.
 Осигурено е, с/но Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични
медицински прегледи на работещите, обслужване от служба Трудова медицина. Проведени са
профилактични прегледи на 31 бр. наети лица, от СТМ „РУСТ -2000” гр Русе. Оформени са 31 карти
от профилактичните прегледи и са създадени 31 електронни здравни досиета. Изготвен е анализ на
профилактичните прегледи и анализ на временната нетрудоспособност. Извършена е оценка на
риска и измерване на факторите на работната среда на наетите лица. Изготвени е анализ на
резултатите от тези измервания.
След проведено проучване сред домашните санитари през месец април 2014 г. и анализа на
въпросниците за оценка на организацията на работа от лице наето като “Домашен санитар” се
направиха няколко извода:
Домашните санитари са запознати с ОП “Развитие на човешките ресурси “ и начина на
финансиране на Проекта;
Смятат, че са необходими почасови 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.

Дейност 8: Мониторинг и контрол. Отчитане на извършените дейности и
разходи по проекта във връзка с ежемесечния мониторинг с оценката на
резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.
Целта беше да се създадат условия за ефективното управление и успешно
реализиране на Проекта.
В хода на реализацията на дейностите се осъществяваше мониторинг и контрол
на всички дейности по Проекта. Мониторинга върху качеството на предоставените
услуги се осъществяваше ежемесечно през първите 6 месеца.
Изготвянето на техническите и финансовите отчети се извършва от екипа за
управление. Чрез тях се отразява качеството на реализацията на проектните
дейности, както и ефективното разходване на средствата за осъществяване на
дейностите.
Реализирането на дейността по проверка на качеството на услугите се
извършваше чрез посещение в дома на потребителя. В процеса на проверката се
изследваха мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от
получаваната услуга. Резултатите от проверката се регистрират в Дневника на
потребителя и във Формуляра за проверка на място.

Индикатори за изпълнение
Индикатор

Изме
рване
/бр./
бр./

Брой подкрепени
съществуващи
предприятия в сферата на
социалната икономика

1

Брой сключени договори с
потребители на почасови
услуга.

85

Брой лица включени в
програма за обучение

31

Честота на измерване

Изпълнение в периода на отчитане

Месечно и при
приключване на
проекта.

Изпълнен – Новосъздадено Звено за
услуги в домашна среда към ДСП
Ценово – 1 бр. Решение на
Общинския съвет № 91от 20.06.2012г.
прието с протокол № 13/20.06.2013г.
Заповед №РД – 11/46 от 29.04.2013 г.
на Кмета на община Ценово за
сформиране на Звено за услуги.
Индикаторът ще бъде отчетен и в
края на проекта.

Ежемесечно

Изпълнен
–
сключени
са
98
тристранни договора с лица за
почасови услуги. Индикаторът ще
бъде отчетен и в края на проекта.

Тримесечно

Изпълнен – 39 лица преминали
въвеждащо обучение
32 надграждащо, от които 31
домашни санитари и 1 сътрудник,
социални дейности

Към

31 март 2014 година са представени за одобрение от Договарящия орган
8
/осем/ Междинни технически доклада и Финансови отчети с Искане за възстановяване
на сумата от 115 247,94 лв.

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА КЪМ 31.03.2014 Г.:
Приходи:
получен аванс
получен трансфер от Агенция за социално подпомагане
събрани такси

156 716,52 лв.
- 37 613,00 лв.
- 103 259,30 лв.
- 15 844,22 лв.

Разходи:
Изплатени възнаграждения и осигуровки на персонала на звеното
Изплатени командировки на домашните санитари
Канцеларски материали за звеното
Работно облекло, лични предпазни средства и тонер касета
Рекламни материали (табела, плакати и дипляни)
Публикация във вестник „Утро“
Разходи за телефон, електричество и отопление на офиса на звеното
Въвеждащо и надграждащо обучение
Трудова медицина
Оборудване и обзавеждане на Звеното
Разходи за организация и управление

156 056,71 лв.
- 130 584,04 лв.
82,00 лв.
704,05 лв.
1 441,30 лв.
1 303,20 лв.
179,71 лв.
1 015,66 лв.
2 268,00 лв.
1 148,40 лв.
4 634,94 лв.
12 695,41 лв.

УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Община Ценово ще запази дейността на Звеното за услуги в домашна
среда за срок не по-малък от една година от датата на одобрението на
окончателния доклад.
Ще бъде редуциран броя на персонала, предоставящ услуги в домашна
среда, като 5 домашни санитари ще полагат почасови грижи най-малко за
15 потребители.
Ще стартира нов подбор на кандидати за потребители и домашни
санитари.
Дейностите на Звеното ще се финансират с приходите от таксите за
предоставените почасови услуги за лична помощ, социална подкрепа и
социално включване, и комунално-битови дейности, както и със средства
от обща изравнителна субсидия и собствени приходи на общината.
Планираните разходи в бюджета за 2014 г.са размер на 17 841 лв.

Общината ще кандидатства с нови проекти в тази област.

Екипа на проекта изказва своята благодарност за оказаната
своевременна и компетентна помощ в процеса на реализация
на Проект: “Независим живот и грижа в дома” в община Ценово
на:
 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
 Сдружение “ТО на НТС” гр. Русе – обучителна организация
 Експертите от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Бяла
 Кметове и кметски наместници на селата: Ценово, Долна
Студена, Белцов, Новград, Пиперково, Караманово, Беляново,
Кривина и Джулюница.

Благодарим за вниманието!

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

