Стартира изпълнението на проект
"Независим живот в Община Полски Тръмбеш"
От 1 Ноември 2015 година, Община Полски Тръмбеш започна изпълнението на проект
„Независим живот в Община Полски Тръмбеш”, договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0030-C001 по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз.
Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския
социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
възлиза на 499 000,00 лева.
Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастните хора и
хората с увреждания и да се преодолеят последиците от социалното изключване и бедността.
Специфичните цели на проекта са:
- Да се задоволят потребностите на 94 лица с ограничения или в невъзможност за
самообслужване и лица с увреждания от устойчиви, комплексни грижи и подкрепа, съобразно
идентифицираните индивидуални нужди на лицата
- Да се предостави възможност за връщане на реалния пазар на труда на лица, които полагат
грижи за близките си с увреждания чрез осигуряване на комплексна и дългосрочна грижа за
близките им
- Да се подкрепи социалното включване на 94 лица от целевата група.
Дейности: По проекта ще бъдат предоставяни почасови интегрирани услуги, в това
число психологическа подкрепа, консултиране, социални услуги (домашен помощник и личен
асистент) и здравна помощ, според индивидуалните потребности на лицата.
Услугите ще
бъдат предоставяни от екип с подходящо образование и професионален опит в Центъра за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда .
Първоначално ще бъдат подбрани 50 потребители, които да получават услугата
„Домашен помощник” и подкрепящи и/или здравни услуги. На по-късен етап, след
приключването на предоставяне на услугите по процедура „Нови алтернативи” ще се извърши
подбор на 44 потребители, на които ще бъде предоставена услугата „Личен асистент” и
подкрепящи и/или здравни услуги.
Проектът е с обща продължителност 21 месеца.

Резултати: Проектът ще осигури достъп на 94 лица с ограничения или в невъзможност
за самообслужване и лица с увреждания до почасови интегрирани услуги. В рамките на
проекта ще се осигурят заетост и доходи на 69 лица, които ще предоставят услуги на
потребителите. С реализирането на проекта ще бъдат задоволени потребностите от
дългосрочни и комплексни ежедневни грижи, подкрепено социалното включване и подобрено
качеството на живот на хора с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения или
в невъзможност за самообслужване. Реализирането на проекта ще намали и риска от
институционален тип грижа. Ще бъде предоставена и възможност за връщане на реалния
пазар на труда на лица, които полагат грижи за близките си с увреждания.

