Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Проект BG05M9OP001-2.002-0097-C001, „Подкрепа за независим живот на хората в
неравностойно положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани
междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда“

Схема BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ОП РЧР 2014-2020г.

ИНФОРМАЦИЯ
В Община Несебър на 31.07.2018г. вкл. приключва изпълнението на
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 -0097С001 по проект „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно
положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и
интегрирани междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда“,
процедура BG05M9OP001-2.002 «Независим живот», финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2015-2020, с
финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Проекта стартира през декември 2015г., а услугите се предоставят на
оценените и одобрени потребители от м. май 2016г.
Срокът на изпълнение на проекта бе 32 месеца. Усвоените средства 355 727
лв.
Постигнати резултати:
• Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж”
предостави почасови грижи и услуги от нов тип.
• Осигурени почасови услуги в домашна среда на 39 нуждаещи се самотно
живеещи, хора с увреждания и деца с увреждания. /При планирани 30 /.
• Подобрено бе качеството на живот и намален риска от зависимост от
институционален тип грижи на 39 лица и деца /При планирани 30 /.
• Оказана бе подкрепа на близките на хората с увреждания и самотно
живеещите в грижите за тях и насърчаване участието им в социално
икономическия живот на общността.
• Осигурена бе заетост на 36 безработни лица и търсещи работа
специалисти. /При планирани 25 /.
• Повишена бе квалификацията и професионалните умения на наетите лица.
Проведено бе въвеждащо обучение за 20 лица, а надграждащо за 24 лица.
• Информирана бе обществеността за проблемите на самотно живеещите и
хората с увреждания, свързани със социална изолация и мерките за
нейното преодоляване и превенция.

