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 „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 
 

 
Община Малко Търново  съобщава, че на 30.11.2017 г. приключват дейностите 

по   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.  

Дейностите по  Проекта се  осъществиха с финасовата подкрепа на Европейския 

социален фонд по  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”, по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”.  

  Срока за изпълнение на договора е общо двадесет и пет месеца, от които 21 

месеца лицата с увреждания и в невъзможност за самообслужване, получиха комплекс 

от услуги за лична грижа, помощ в домакинството,  здравна помощ и рехабилитация. В 

резултат на изпълнението на дейностите, социалните и здравни услуги се превърнаха в 

едни от ефективните инструменти за превенция на институционализацията на тежко 

болни лица.  

В качеството си на бенефициент по проекта, община Малко Търново създаде  

организация за управлението и реализирането му. Чрез прилагане на мулти-

дисциплинарен подход и разширяване дейността на „Звено за услуги в домашна среда“ 

към Домашен социален патронаж в община Малко Търново, като потребители на 

услугите бяха включени 68 лица с увреждания и в невъзможност за самообслужване, 

жители на град Малко Търново, село Граматиково, село Звездец и село Стоилово.  

Въведени бяха интегрирани специализирани здравни услуги, включващи 

медицинска помощ и рехабилитация за хора с увреждания. Новите здравни услуги – 

медицинско наблюдение и рехабилитация в домашни условия, имаха за цел 

задоволяване на комплексните потребности на хората с увреждания на територията на 

община Малко Търново. Със закупените мобилни апарати за ултразвукова и 

магнитотерапия, се проведоха физиотерапевтични мероприятия с цел  рехабилитация в 

домашни условия 

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

социален патронаж беше  нает персонал - 11 лица на длъжност "личен асистент"  и  8 

"домашни помощника". По проекта се предостави психологическа подкрепа и 

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

Ръководството на Община Малко Търново е убедено, че  изпълнението на този 

проект допринесе за  разширяване обема, многообразието и обхвата на социалните 

услуги в общността, с което се повиши качеството на живот на уязвимите групи хора, 

живеещи на територията на общината.  
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