ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Проект „Център за почасови интегрирани услуги за
социално включване в общността и в домашна
среда в Община Вълчедръм”
25.09.2017г., град Вълчедръм
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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
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•

Общата цел на проекта е да се създаде устойчив модел на интегрирани услуги за

социално включване в община Вълчедръм на лица с увреждания и над 65 г., които са в пълна
или частична невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на услуги в домашна
среда, с оглед превенция на риск от социална изолация и институционален тип грижа.
•

Обща стойност на проекта: 474 553,50 лв., от които

•

403 370,47лв. европейско и

•

71 183,03 лв. национално

•

съфинансиране.

•

Начало: 04.01.2016г.

•

Край: 01.10.2017г.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Специфични цели:
Създаване на Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в
домашна среда, предоставящ набор от услуги – социални, здравни, психологически и битово-комунални,
за подпомагане в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица от целевите групи, живеещи
на територията на община Вълчедръм.
Достъп до интегрирани услуги за социално включване в общността за целевите групи от всички
населени места в общината.Утвърждаване на общински модел за предоставяне на интегрирани услуги и
укрепване капацитета на общинската администрация по отношение предоставяне на социални услуги
като се спазват принципите за добро финансово управление (ефективност, ефикасност и икономичност),
мониторинг и контрол по предоставяне на услугите, изпълнение на дейностите, постигане на заложените
цели и резултати на проекта.
Създаване на работни места в сектора на социалната икономика, както и осигуряване на възможност
за преодоляване на бедността при безработни лица.
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Подобряване качеството на живот на лица с увреждания и тежко болни лица в невъзможност за
самообслужване и създаване на възможности за социално включване, постигане на независимост и
интеграция за възрастни хора и хора с увреждания.
Повишаване на професионалните умения на персонала чрез провеждане на обучения и супервизия, но и
поддържане на мотивацията и грижа за здравето и работоспособността на персонала.Дейности
фокусирани към нуждите на отделния човек, заявил желание да ползва услуги, чрез оценка на неговите
индивидуални потребности – социални и здравни, услуги ориентирани към потребителя, съобразени с
неговите желания, ресурси и възможности за пълноценен живот в общността.
Подобряване качеството на живот на лица с увреждания и тежко болни лица в невъзможност за
самообслужване и създаване на възможности за социално включване, постигане на независимост и
интеграция за възрастни хора и хора с увреждания.
Повишаване на професионалните умения на персонала чрез провеждане на обучения и супервизия, но и
поддържане на мотивацията и грижа за здравето и работоспособността на персонала.
Дейности фокусирани към нуждите на отделния човек, заявил желание да ползва услуги, чрез оценка на
неговите индивидуални потребности – социални и здравни,

услуги ориентирани към потребителя,

съобразени с неговите желания, ресурси и възможности за пълноценен живот в общността.
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Постигнати резултати:
По проекта са предоставяни услуги в домашна среда, с оглед превенция на риск от
социална изолация и институционален тип грижа на 88 лица с увреждания и лица над 65 г.,
които са в пълна или частична невъзможност за самообслужване.
Предоставяни са интегрирани услуги личен асистент, социален асистент, домашен
помощник от 73 лица.
Психолог, медицински специалист, рехабилитатор и сътрудник социални дейности са
предоставяли психологическа подкрепа, социална подкрепа, здравна грижа.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Супервизия
Супервизия е предоставяна на персонала, работещ в центъра за почасови интегрирани услуги.
Назначените лични, социални асистенти, домашни помощници, както и сътрудника социални дейности,
психолога, медицинската сестра и рехабилитатора са получавали регулярно групова подкрепа, насочена
към търсене на решения по възникнали трудности в работата, справяне с емоционалното натоварване и
превенция на професионалното прегаряне.
Индивидуалната супервизия и обратната връзка по конкретни казуси, имаше за цел да гарантира
качеството на директната работа и коректното изпълнение на поетите ангажименти, като спомага за
вентилиране на негативните емоции и възстановяване на психичния комфорт и работоспособност на
предоставящите грижи.
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Обучение
Обучението на персонала на Центъра за почасови интегрирани услуги за социално включване в
общността и в домашна среда имаше за цел придобиване, усъвършенстване и разширяване на
теоретичните познания и практическите умения за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с
увреждания и самотно живеещи възрастни хора. То включваше едно въвеждащо обучение и две обучения
за поддържане и надграждане на знанията на персонала на центъра, които да повишат професионалните
им умения.
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По проекта са изградени 2 кабинета за рехабилитация, психологическа подкрепа, медицинско
обслужване, социална подкрепа.
За осигуряване достъпа на потребители до услугите в Центъра е закупен специализиран
автомобил.
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