ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ СЪЗДАДЕ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВИ
ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В
ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА
Община Вълчедръм изпълни Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002-0155-С001 по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002 „Независим
живот” между Община Вълчедръм и Министерство на труда и социалната политика, чрез
главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” за
осигуряване изпълнението на дейностите по проект „Център за почасови интегрирани
услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм” по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. осъществявана с
финансовата подкрепа на Евпорейския съюз.
В тази връзка бихме искали да Ви поканим на заключителна пресконференция на
25.09.2017г. в 16:00 часа в сградата на община Вълчедръм, на която да Ви представим
резултатите от изпълнението на проекта.
МАЛКО ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP0012.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” С КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОБЩИНИТЕ И
РАЙОНИТЕ НА ОБЩИНИ В Р БЪЛГАРИЯ ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА
СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”
Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на
достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги
от общ интерес”
Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора
над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и
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здравеопазване”
Процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели
подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор
на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над
65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от
социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави
възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за
близките си с увреждания.
Процедурата е иновативна по своята същност. Възрастните хора и лицата с
увреждания трябва да имат гарантирана възможност за избор на услуги и да бъдат
подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря
на техните потребности. Подкрепата е насочена към улесняване достъпа и до здравни
услуги и към развитие на социални услуги в общността, в подкрепа на социалното
включване на хората с увреждания, както и до улесняване достъпа им до заетост. В
резултат на изпълнение на дейностите се подобрява качеството на живот на възрастните и
лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване
правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им,
съобразяване с техните възможности и специфични потребности.
Предвид демографската тенденция в България, свързана със застаряване на
населението нараства потребността от грижа за възрастните. Основните проблеми на
хората над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност да се самообслужват вкъщи,
най-често

поради

здравословни

проблеми

и

обикновено

самотноживеещи,

е

невъзможността да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности, както
и липсата на социални контакти.
Настоящата операция цели да се подобри достъпа до основни социални и здравни
услуги и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с
увреждания.

В контекста на постигнатите положителни

резултати,

настоящата

интервенция допринася за разширяване на възможностите за подобряване качеството на
живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, предоставени през
предишния програмен период, като се насърчават равните възможности на уязвимите
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групи и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги,
предоставяни в общността.
Чрез реализацията на операцията се предоставят интегрирани услуги за хората с
невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като ще се съчетават
комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и
здравни услуги в общността или в домашна среда.
От една страна по този начин се осигурява заетост на безработни лица в
трудоспособна възраст, а от друга се дава възможност на хората с увреждания да избират
желания и необходимия асистент и им се вдъхва увереност за контрол на средата. Всеки
човек с увреждане, съобразно нуждите си, може да ползва различни услуги, според
необходимостта и вида помощ. Възможно е всеки един от предоставящите услуги да
отговаря за различни по вид дейности. Това е в зависимост от решението на потребителя.
Целта е да се осигури на представителите на целевата група достъп до дългосрочна
здравно-социална грижа, вкл. и достъп до заетост, според специфичните потребности на
човека в неравностойно положение на основата на индивидуална оценка на
потребностите.
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