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Цели
на
проекта

Обща цел Повишаване на достъпа до иновативни здравни и социални услуги от общ интерес, чрез трансфериране на добри
практики и опит от чуждестранния партньор по проекта -Община Петрошани, Румъния.

Специфични
цели

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за
осигуряване на дългосрочна грижа на хора в невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и за
намаляване броя на децата, младежите и възрастните, настанени в институции.

Целева(и) група(и)
Всички жители на населените места на територията на община Банско в т.ч. и хора с увреждания; хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване, семейства с деца, вкл. с увреждания, деца и възрастни в риск, деца, младежи и
възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства

Очаквани резултати

Жителите на общината като основна целева група по проекта ще бъдат преки бенефициенти на въведената здравна
иновативна система в няколко аспекта, което ще отговори на нуждите им да получат равен достъп до здравни
услуги и навременно медицинско обслужване чрез: - предвидените медицински мобилни екипи, в това число и
стажанти медицински лица, ще подобрят достъпа до здравеопазване и повишаване на здравната култура на
уязвимите групи лица; - оборудването на 7 амбулаторни кабинета в различни населени места на територията на
община Банско, които да разполагат с необходимите условия за преглед и оказване на медицинска помощ, ще
предостави на жителите и гостите на общината възможността за високоефективна здравна грижа и промоция на
здравето като цяло; - 5-те гост лекари от университетски болници в София, Благоевград и др. и ще предоставят
специализирани здравни услуги, което ще позволи и на лицата от уязвими групи да получат качествени здравни
услуги, в това число и профилактика на болестите за ограничаване на рисковите фактори. Изпълнението на
проектните дейности ще позволи подобряване на лечението и профилактиката на заболяванията в община Банско,
чрез прилагането на високоефективен иновативен модел за медицинско обслужване и подобряване на здравната
инфраструктура.

Основни дейности

Дейност 1: Проучване, адаптиране и валидиране на иновативни модели в сферата на здравеопазването
Дейност 2: Повишаване на капацитета на партньорите и внедряване на социалната иновация в България чрез
предоставяне на допълнителна здравна помощ и социални услуги
Дейност 3: Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи
Дейност 4: Разпространение на постигнатите резултати
Дейност 5: Изграждане на партньорски мрежи за устойчиво развитие и прилагане на иновации в сферата на
здравеопазването
Дейност 6: Организация и управление на проекта
Дейност 7: Информация и комуникация
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Наименование на
дейността

Дейност 1: Проучване, адаптиране и валидиране на иновативни модели в сферата на здравеопазването

Описание на
дейността

Да се опознае и осъществи подготовка за трансфериране на социални иновации, добри практики и модели за
осигуряване на дългосрочна грижа на хора в невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и на уязвими
групи лица, живеещи в отдалечени райони на общината.

Обосновка на
дейността

Реализиране на проучване за идентифициране конкретните нужди от адаптиране на системата спрямо условията в
общината и потребностите на целевата група. Проучване на иновативните практиките в Румъния на национално,
регионално и местно ниво, свързани с предоставянето на иновативни здравни и социални услуги в туристически
планински центрове. За да се осигурят устойчиви и висококачествени здравни и социални услуги от общ интерес е
необходимо да бъде решен един от основните проблеми с работната сила в сектора на здравеопазването, свързан с
липсата на достатъчно кадри и влошените демографски показатели на лекарите.

Адаптиране и валидиране на иновативната системата от страна на българските експерти. Провеждане на работна
среща в Румъния за анализ и обсъждане на вариантите за адаптирането и валидирането на социалната иновация за
прилагане в български условия. След запознаване с иновативния модел за предоставяне на мобилна здравна грижа за
възрастни хора и уязвими групи лица, българските експерти ще обсъдят с румънските експерти програмите и
методите за адаптиране и валидиране на иновацията.
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Наименование на
дейността

Дейност 2: Повишаване на капацитета на партньорите и внедряване на социалната иновация в България чрез
предоставяне на допълнителна здравна помощ и социални услуги

Описание на
дейността

 Поддейност 2.1. - Прототипиране и пилотиране на социалната и здравна иновация на територията на община
Банско.

 Поддейност 2.2. - Подобряване функционалността и създаване на условия за предоставяне на медицински
услуги чрез оборудване на съществуващи 7 амбулаторни кабинета в градовете Банско и Добринище и
прилежащите села в община Банско.

 Поддейност 2.3. Обучение на медицински и не-медицински лица за предоставяне на услугите сред общността
- парамедици, пожарникари, полицаи и млади доброволци от Български Червен кръст, планинско спасителна
служба.

Обосновка на
дейността

Резултатите, които дейността ще постигне са:
Основният резултат от изпълнението на дейността "Повишаване на капацитета на партньорите и внедряване на
социалната иновация в България чрез предоставяне на допълнителна здравна помощ и социални услуги" е
подобрения достъп до здравни услуги за над 13 000 лица в общината, в това число и от уязвими групи, хора с
увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.
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Наимено-
вание на
дейността

Дейност 3: Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи

Описание
на
дейността

Дейността "Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи" цели
да се направи адекватна оценката на постигнатите резултати, като се проследи логическата връзка между заложените във
настоящия формуляр за кандидатстване дейности и реално постигнатите резултати. Анализ на потенциала за въздействие и
оценка на устойчивостта, който ще проследи на практика следните параметри: - проследяване постигането на целите и
резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удостоверяване потребностите на целевата група; - особености при
изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; - ефективност и
ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.

Въвеждането на иновативния здравен модел с ангажиране на мобилни групи, повишаване на капацитета на медицински и не
медицински персонал чрез специализирано обучение и стажуването на студенти, магистри лекари и бакалаври мед. сестри
които да предоставят квалифицирани медицински услуги на територията на цялата община, достигайки изолираните
региони и лица от уязвими групи е предпоставка за развитие на ефективна здравна мрежа в региона на база на
трансферираната добра практика. Настоящата дейност предвижда именно оценка и анализ на иновацията и степента на
приложимост в България. Като допълнение за определяне на потенциала на въздействие и максимален ефект от
реализацията на проекта, дейността предвижда ангажирането на 5 лекари, висококвалифицирани кадри в различни области
на медицината, които ще предоставят специализирани и висококачествени медицински услуги на лица от уязвими групи,
които нямат достъп до подобни възможности. 5-мата лекари ще преглеждат лица от уязвими групи в рамките на 70 часа
всеки специалист или общо 350 часа, като ще бъдат командировани в рамките на общо 4 дни /по 2 посещения/. След
предоставените прегледи лекарите ще обсъдят с българските и румънски експерти своето предложение за устойчиво
развитие на въведената иновация.

Очаквани
резултати

Очакваните резултати от изпълнението на дейността са:
1. Изготвена оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи и
анализ на съответствието на постигнатите резултати с Компонент 1 от програмата.
3. Предоставении здравни консултации в рамките на 350 часа от общо 5-ма лекари - доказани специалисти в различни
области.
4. Надграждане на въведената иновация и анализ на устойчивостта.



BG05M9OP001- 4.001
”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
BG05M9OP001-4.001-0126-C01

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

Наимено-
вание на
дейността

Дейност 4: Разпространение на постигнатите резултати

Описание
на
дейността

След пилотирането и въвеждането на трансферирания иновативен модел за подобряване на достъпа до здравеопазване на уязвими
групи лица и подобряване капацитета на лица, работещи в сферата на социалните услуги, община Банско ще организира провеждане на
два специализирани семинара за разпространение на постигнатите резултати. На двата еднодневни семинара, които ще бъдат
организирани в гр. Банско, експертите по проекта ще споделят резултатите от въведените добри практики с участниците, както и с
кметове и областни управители на Югозападния регион. Провеждането на дейността ще осигури мултиплициращ ефект и ще
допринесе за изпълнение на заложените в Националната здравна стратегия цели по полагане на целенасочени усилия към подобряване
здравето и благосъстоянието на уязвимите групи в обществото. Обмяната на опит между общините в Югозападния регион в сферата на
здравеопазването ще позволи въведената от община Банско социална иновация да бъде пилотирана и въведена и в други общини в
региона, което не само ще осигури устойчивост на резултатите, но и ще подпомогне за:

- Запазване на здравето и активността на хората за по-дълъг период и постигане на положителен ефект върху производителността и
конкурентоспособността;
- Осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване, особено за най-уязвимите групи от населението, от една страна, и
промоция на здравето и профилактика на болестите за ограничаване на рисковите фактори, влияещи върху здравето на нацията, от
друга;
- Повишаване на здравната култура на уязвимите групи и общности чрез интегриране на достъпа до здравни услуги с услугите в други
сфери (социална, пазар на труда), както и въвеждане на иновативни подходи;
- Намаляване на проблемите с работната сила в сектора на здравеопазването, свързани основно с липсата на достатъчно кадри и
влошените демографски показатели на лекарите;
- Увеличаване на възможностите за придобиване на специалност и осигуряване на продължаващо обучение в сферата на
здравеопазването, както и за повишаване професионалните умения и квалификация на служителите на доставчици на социални и
здравни услуги;

Очаквани
резултати

Реализацията на дейността ще доведе до постигане на следните резултати:
- Формулирани и разпространени резултати, постигнатите от прилагане на социалната иновация в сферата на здравеопазването,
трансферирана по проекта в България;
- Организирани и проведени на два еднодневни семинара в гр. Банско с участниците, кметове и областни управители на Югозападния
регион за мултиплициране на ефект сред съседните на община Банско общини;
- Популяризирани добри практики, които осигуряват повишаване на здравния статус на лица от уязвими групи, развитие на
професионалните умения и квалификация на служителите на доставчици на социални и здравни услуги и разширяване на уменията на
лицата, предлагащи до лекарска помощ;
- Разпространени резултати от изграждането на специфични умения за партньорство.
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Наимено-
вание на
дейността

Дейност 5: Изграждане на партньорски мрежи за устойчиво развитие и прилагане на иновации в сферата на
здравеопазването

Описание
на
дейността

Дейността по изграждане на партньорски мрежи за устойчиво развитие и прилагане на иновации в сферата на здравеопазването
цели да надгради осъщественото вече побратимяване между община Банско и община Петрошани побратимяване през 2008 г. и
утвърдени връзки 2016 г. при реализация на проект по програма „Европа за гражданите". Реализацията на дейността ще осигури
задълбочаване на партньорството в областта на здравеопазването и изграждането на транснационална медицинска мрежа за
обмен на добри практики и опит. Ще бъдат организирани и осъществени две кръгли маси - едната в гр. Банско, а другата в гр.
Петрошани, на които участие ще вземат освен българските и румънските експерти по проекта, така и представители на български
и румънски медицински университети, лекари, медицински лица, специалисти в областта на прилагане на социалната и здравна
политика, неправителствени организации и др. Целта на двете кръгли маси е да се идентифицират общите проблеми в сферата на
здравеопазването пред двете общини, както и да се потърсят общи решения, касаещи:
- осигуряване на дългосрочна здравна грижа на лица в неравностойно положение;
- повишаване качеството на предлаганите здравни услуги и разширяване на достъпа до тях; - ефективното планиране и
разпределение на ресурсите и медицинските кадри за осигуряване на равен достъп до здравеопазване;
- запазване на здравето и активността на хората;
- промоция на здравето и профилактика на болестите;
- преодоляване на негативните тенденции по отношение на здравословното състояние;
- намаляване на проблемите с работната сила в сектора на здравеопазването.

Очаквани
резултати

Резултатът от дейността е подобрена среда за развитие на транснационалното партньорство между българските и чуждестранния
партньор, взаимодействие между общините Банско и Петрошани в областта на здравеопазването, прилагането на иновативни
стратегии и намирането на общи решения в сферата на: - осигуряване на дългосрочна здравна грижа на лица в неравностойно
положение; - повишаване качеството на предлаганите здравни услуги и разширяване на достъпа до тях; - ефективното планиране
и разпределение на ресурсите и медицинските кадри за осигуряване на равен достъп до здравеопазване; - запазване на здравето и
активността на хората; - промоция на здравето и профилактика на болестите; - преодоляване на негативните тенденции по
отношение на здравословното състояние; - намаляване на проблемите с работната сила в сектора на здравеопазването.
Изграждането на партньорска мрежа между експерти от двете общини ще позволи създаване на една устойчива не само
регионална, но и транснационална медицинска мрежа за обмен на опит, специализирани кадри, иновативни подходи в различни
области на здравеопазването - спешната помощ, парамедицината, спасителните планински акции, достъпа до специализирани
грижи на възрастни хора и уязвими групи и т.н.
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Наимено-
вание на дейността

Дейност 6: Организация и управление на проекта

Описание на дейността

Дейността „Организация и управление на проекта“ ще осигури качественото, коректно, ефективно и целесъобразно
изпълнение на заложените в настоящето проектно предложение, дейности. Това ще се реализира при спазване на
изискванията на действащата нормативна уредба, Договора за БФП и Насоките за кандидатстване по настоящата
схема, Ръководство за бенефициента за управление и изпълнение на проекти. Дейността предвижда разпределяне
на всички отговорности, задължения и функции на ръководителя, координаторът, счетоводителя и техническия
сътрудник на проекта

Очаквани резултати Резултатите от изпълнение на дейността са:
осигурено качествено, съобразено с разполагаемия финансов ресурс и в срок изпълнение на дейностите по
проекта; - изготвени и предадени междинни, и финален финансов отчет за верифициране на направените разходи и
дейности по процедурата, съобразно заложения график и изисквания на Договарящия орган;
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Наимено-
вание на дейността

Дейност 7: Информация и комуникация

Описание на дейността

Дейността „Информация и комуникация на проекта“ цели популяризирането на осигурения финансов принос от
Европейския социален фонд и в частност ОП РЧР. Основната цел, която следва да бъде постигната в процеса на
осъществяване на дейността е повишаване на информираността на обществото за значимостта и важността на
помощта и солидарността на Европейския социален фонд като основен инструмент за подпомагане на областта на
трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Специфични цели на дейността:
- популяризиране на дейностите по проекта и резултатите от неговото осъществяване;
- популяризиране на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; - популяризиране на важността
от инвестиране в човешкия капитал и утвърждаването му като успешна практика в бъдеще;
- популяризиране на мерките за гарантиране на всеки, пълноценно участие в обществото и право на достоен труд.
В процеса на изпълнение на дейността ще се извърши информационна кампания за запознаване на широката
общественост с целите на проекта, реализацията на дейностите, включени в неговия обхват и постигнатите
резултати.

Очаквани резултати В резултат от изпълнение на дейност „Информация и комуникация на проекта” ще бъдат изработени и
разпространени качествени, коректно изготвени по отношение на съдържанието и атрактивно оформени
информационно-рекламни материали. По дейността са изработени, доставени и разпространени сред широката
общественост следните информационно-рекламни средства:
- Изработени и поставени 10 броя плакати с размер А3.;
- Информационен банер/ транспарант - 8 бр.;
- Изработени и разпространени 150 бр. диплянки;
- Изработени и поставени - 150 бр. информационни стикери;
- Реализирани 3 бр. публикации в Интернет и 5 интервюта в местни и национални медии;
Изпълнението на дейността ще осигури ефективна визуализация на предоставената от ЕС - БФП за периода на
изпълнение на проекта.


