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Наименование на проекта НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА БАНСКО
BG05M9OP001-2.002-0251-C01

Обща стойност на
проекта 499 976,76 лв. 100 %

Европейски социален
фонд 424 980,25 лв. 85 %

Национално
съфинансиране 74 996,51 лв. 15 %
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Период за изпълнение 20 /двадесет/ месеца 10.05.2016 г.- 10.01.2018 г.

Цели
на
проекта

Обща цел Подобряване качеството на живот на хора от уязвими групи на територията на община Банско чрез
предоставяне на диференцирани социални услуги и грижи в семейна среда.

Специфични
цели

- Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да
бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си.
- Насърчаване на социалното включване на самотноживеещи хора
- Предоставяне на възможности за професионално развитие на семейства, в които има деца с трайно
увреждане, със специален фокус върху жените, чрез предоставяне професионални грижи в семейна среда

Целева(и) група(и) Потребители на интегрирани социални услуги

Очаквани резултати

- Предоставени социални услуги, гарантиращи правото на хората с различни ограничения да живеят и да
получават грижа в семейна среда.
- Предоставен алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има деца с трайно
увреждане, със специален фокус върху жените.
- Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и
социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.
- Създадена реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат
активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си.

Основни дейности

Дейност 1: Управление и организация на проекта
Дейност 2: Дейности по информиране и публичност
Дейност 3: Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в
неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на
съществуващият Център за социална рехабилитация и интеграция; Мотивационна и/или психологическа или
друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност
Дейност 4: Аналитично и методологично обезпечаване на работата на социалните асистенти, личните
асистенти и домашните помощници
Дейност 5: Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според
тяхната индивидуална потребност
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Подробно описание на
дейностите
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Наименование на
дейността

Дейност 1: Управление и организация на проекта

Описание на
дейността

Управлението на проекта ще се ръководи от екип, състоящ се от ръководител, счетоводител и координатор,
двама технически сътрудници.

Обосновка на
дейността

Дейността е от значение за осигуряването на успешно управление и изпълнение на проекта. Тя ще гарантира
целесъобразното и ефективно използване на човешките и финансовите ресурси и ще осигури прозрачно
управление, което ще доведе до постигане целите на проекта.

Още повече, община Банско е подбрала подходящ екип, който не само да следи за коректното изпълнение на
проекта и длъжностите, посочени по-горе, но и да гарантира за получаване на заложените резултати.
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Наименование на
дейността

Дейност 2: Дейности по информиране и публичност

Описание на дейността

За достигане на максимална публичност и информираност по проекта ще бъдат предприети следните мерки:
 Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.
 Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото по проекта.
 Организация на публикации в печатните медии, отразяващи прогреса по дейностите на проекта.
 Отпечатване на брошури, достъпни за широката общественост.

Обосновка на
дейността Тази дейност е изцяло съобразена с условията и изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 публикуван на интернет страницата на УО.
Ще бъдат осъществени инициативи, които в максимална степен, бързо, навременно и обективно да информират
всички заинтересовани страни за целите, дейностите и резултатите от проекта. Ще бъде дадена възможност на
всички заинтересовани страни да се поучат от добрия опит и да пренесат тази практика в същите и други
работни среди.

Очаквани резултати Резултатите, които дейността ще постигне са:
 Проведени 2 пресконференции;
 2 публикации в печатни медии (една за старта на проекта и една за неговото приключване);
 2 публикации на интернет страницата на община Банско (една за старта на проекта и една за неговото

приключване);
 Отпечатани 500 информационни брошури с информация за дейностите по проекта;

Тази дейност ще постигне максимална прозрачност на проекта, като също така чрез различни действия по
публичност, широката общественост ще бъде информирана за добрите практики.
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Наименование на
дейността

Дейност 3: Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в
неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на
съществуващият Център за социална рехабилитация и интеграция; Мотивационна и/или психологическа или
друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност

Описание на дейността

Проектът предвижда предоставяне на разработени вече в община Банско социални услуги (консултации с
психолог, логопед, рехабилитатор, социален работник) , предвижда се и предоставяне на услугите социален
асистент , личен асистент или домашен помощник на самотно живеещи възрастни хора, такива с увреждания,
както и техните семейства, живеещи в Банско и селата на територията на общината. Предвижда се и
предоставяне на услугата социален асистент или личен асистент за деца с увреждания, както и консултации за
техните близки с оглед създаване на условия за алтернативно професионално развитие на родителите, които се
грижат за тях. Реализирането на проекта ще осигури предлагането на социални услуги, които ще позволят на
възрастните хора самотно живеещи и такива с увреждания да останат в домашна среда, като в същото време
получават необходимите грижи и подкрепа. Самотно живеещите хора ще имат възможност за водене на
активен социален живот и преодоляване на социалната изолация. По отношение на хората с увреждания в
трудоспособна възраст, те ще бъдат улеснени при изпълнението на ежедневните си ангажименти и
индивидуалните им потребности ще бъдат адекватно удовлетворени. От друга страна децата с увреждания,
които ще ползват услугата “социален асистент” или “личен асистент” и техните семейства ще имат достъп до
професионални грижи и професионални консултации, които да подобрят качеството им на живот.

Обосновка на
дейността

Подбор на потребители и оценка на потребностите на всеки потребител. Той ще се извършва от работна
група от специалисти от “Център за социална рехабилитация и интеграция” и ще включва оценка на общото
физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни
дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора;
битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности;
безопасност и рискове, като екипът по проекта ще има задачата да подпомага и координира дейностите по
провеждане на оценката на потребностите и да гарантира пълна прозрачност на процеса, при спазване на
принципите на равнопоставеност и недискриминация. С избраните потребители ще бъдат сключени договори
за съответната услуга. Индивидуалните планове за предоставяне на услугите ще бъдат разработени от “Център
за социална рехабилитация и интеграция” към община Банско. Съгласно индивидуалните планове на
потребителите ще бъдат предоставяни специализирани услуги. Ще бъдат назначени почасово специалисти ,
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Наименование на
дейността

Дейност 3: Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в
неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на
съществуващият Център за социална рехабилитация и интеграция; Мотивационна и/или психологическа или
друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност

които да предоставят съответните социални услуги.

Избор на социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници. В резултат от определяне на
индивидуалните нужди на потребителите на услугите ще бъдат определени и конкретните асистенти и
помощници, които ще бъдат наети на индивидуален работен план. За целта ще бъдат изпълнени следните
дейности: назначаване на конкурсна комисия (с участието на община Банско и Дирекция “Социално
подпомагане” град Разлог); публикуване на обяви за работа; събиране и разглеждане на подадените документи;
насрочване на дата и провеждане на събеседване; назначаване и оформяне на съответните документи на
одобрените кандидати. Целият процес по избор на асистенти и помощници ще бъде проведен съгласно
българското законодателство.

С оглед предотвратяване на риска от напускане на някой от избраните асистенти и помощници, ще се състави и
резервен списък с кандидати, които могат да заменят напуснали (в случай, че има такива).

Очаквани резултати  Идентифицирани потребители на услугите социален асистент, личен асистент и домашен помощник - 60
лица

 определени индивидуалните им нужди и разработени планове

 сключени договори с потребителите- 60 бр.

 сключени договори с асистенти и домашни помощници- 60 бр.

 проведена процедура по избор на асистенти и домашни помощници- 1 бр.
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Наименование на
дейността

Дейност 4: Аналитично и методологично обезпечаване на работата на социалните асистенти, личните
асистенти и домашните помощници

Описание на дейността
Предвижда се да се проведе обучение на наетите социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници,
както и на персонала от специалисти, работещи в Центъра за социална рехабилитация и интеграция. В рамките
не дейността ще бъде предоставяна психологическа подкрепа и консултиране и супервизия на персонала,
предоставящ социални услуги.

Обосновка на
дейността

Предвижда се да бъде избран външен изпълнител чрез процедура за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
Същевременно ще бъде подготвена документацията и проведен избора на външен изпълнител, който да обучи
асистентите и да предоставя психологическа подкрепа или консултиране или супервизия на персонала,
предоставящ социални услуги, тъй като на този етап ще са ясни конкретните потребители и индивидуалните им
нужди. Предвижда се обучението да се концентрира в сферата на грижите за деца и възрастни с увреждания и
възрастни хора. В рамките на 3 дни за 64 асистенти и специалисти ще бъде проведено обучение за усвояване на
основни техники за грижи, свързани с извършването на тоалет, къпане, преобличане, преместване, смяна на
чаршафи, подготовка на храна и хранене на възрастен или болен човек, както и теоретична обучителна част.
Психологическата подкрепа ще се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности, съобразно
индивидуалните потребности на персонала. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическото
равновесие на хората ,които ще полагат грижи за деца и възрастни с увреждания и възрастни хора.
Супервизията е насочена към членовете на персонала и се изразява в консултиране при трудни и специфични
ситуации, както и подкрепа и посредничество при разрешаването на конфликти. Нейна цел е изграждането на
модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение, както и поддържане на
професионалното самочувствие на специалистите. Персоналът ще получи екипна, групова и индивидуална
супервизия.

Очаквани резултати  Разработена програма и проведено обучение- 1 бр.;
 обучени асистенти и помощници- 60 бр.;
 избран изпълнител за предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране и супервизия на

персонала, който ще полага грижи за деца и възрастни с увреждания и възрастни хора- 1 бр.
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Наименование на
дейността

Дейност 5: Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според
тяхната индивидуална потребност

Описание на дейността В рамките на изпълнението на проекта ще бъде осъществявана мотивационна и / или психологическа подкрепа
за потребителите на социалните услуги. Всички консултации ще се осъществяват от специалистите работещи в
"Центъра за социална рехабилитация и интеграция"

Обосновка на
дейността

Специалистите от "Центъра за социална рехабилитация и интеграция" ще предоставят почасови услуги в
зависимост от изготвените индивидуални планове на потребителите.

Очаквани резултати Проведени консултации с 60 потребители на социални услуги


