
Договор № BG05M9OP001-2.002 -0044-С001 

 

Процедурата се осъществява с финасовата подкрепа 

на Европейскиа социален фонд 

 

 

 

ПРОЕКТ 

„Подкрепа за независимост и социална интеграция на възрастните и 

хората с увреждания на територията на община Малко Търново“, 

договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 -

0044-С001 
 

От 1-ви март 2016 г. започна предоставянето на комплекс от социални и здравни 

услуги по изпълнение на проект „Подкрепа за независимост и социална интеграция на 

възрастните и хората с увреждания на територията на община Малко Търново“, 

договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 -0044-С001 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ”,  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 ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора 

с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 

социално включване и здравеопазване”  

За осигуряване на подходяща, ефективна и отговаряща на нуждите на хората с 

увреждания социална инфраструктура, както и за подобряване на условията за работа 

на персонала предоставящ услугите, е извършен текущ ремонт на помещенията 

ползвани от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. 

Малко Търново. Закупено и доставено е обзавеждане и оборудване за стаите, 

необходими за нормалното функциониране на Звеното и предоставяне на качествени 

здравни и социални услуги. 

Чрез прилагане на мулти-дисциплинарен подход за предоставяне на социални 

и здравни услуги и разширяване дейността на „Звено за услуги в домашна среда към 

Домашен социален патронаж в община Малко Търново“, като потребители са 

включени 54 лица с увреждания и над 65 години в невъзможност за самообслужване. 

Въведени са интегрирани специализирани здравни услуги, включващи 

медицинска помощ и рехабилитация за хора с увреждания. Новият вид здравна услуга 

– медицинско наблюдение и  помощ в дома, има за  цел задоволяване на комплексните 

потребности на хората с увреждания на територията на община Малко Търново. 

Закупени са мобилни апарати за ултразвукова и магнитотерапия, за рехабилитация в 

домашни условия 

В подкрепа на работата на Звено за услуги в домашна среда към Домашен 

социален патронаж е  нает персонал - 11 лица на длъжност "личен асистент"   и  7 

"домашни помощника". Проекта предвижда предоставяне на психологическа подкрепа 

и консултиране на потребителите на услугите, и супервизия за наетия персонал.  

Чрез предоставяне на взаимно свързан комплекс от услуги за здравна помощ, 

рехабилитация, лична грижа и помощ в домакинството, в рамките на 21 месеца, 

изпълнението на този проект ще допринесе за разширяване на обема, многообразието и 

обхвата на социалните услуги в общността.  

  Дейностите по  Проекта се  осъществяват с финасовата подкрепа на 

Европейския социален фонд. 

 


