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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  
 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОГОВОРА: „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ“ 

 

НОМЕР НА ДБФП: BG05M9OP001-2.002.-0124-C001 

  

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 23 МЕСЕЦА 

Изпълнението на договора започва на първия ден на месеца, следващ датата, на 

която Управляващия орган е превел авансовото плащане по договора. 
 

 На 25.11.2015 г. Община Завет  подписа Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002.-0124 „Независим живот” с 

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с 

чиято финансова подкрепа ще се осъществяват дейностите по проекта в продължение 

на 23 месеца. Проектът „Нови възможности за независим живот на уязвими групи на 

територията на община Завет“ е на стойност 499 349,30лв., които се осигуряват от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз.  

 

ОБЩА ЦЕЛ:   

Развиване на устойчиви услуги за социално включване в общността или в домашна 

среда, включително подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги за хора с 

увреждания и техните семейства, и за хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност 

за самообслужване на територията на община Завет.  

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

1. Да се осигури на хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с 

ограничения или в невъзможност за самообслужване,  достъп до дългосрочна здравно-

социална грижа,  според специфичните потребности на хората в неравностойно 

положение на основата на индивидуална оценка на потребностите им чрез създаване на 

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда в град Завет. 

2. Да се разработи и апробира Методология за дейността на Центъра за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, 

която да го утвърди  като отговарящ на съвременните нормативни изисквания, 

стандарти и критерии за качество на предоставяните услуги. 

2. Да се подобри  качеството на живот чрез  гарантиране на достъп до интегрирани 

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 на 

територията на община Завет. 
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3. Да се предоставят възможности за връщането на реалния пазар на труда на лица, 

които полагат грижи за близките си с увреждания на територията на община Завет. 

4. Да се развие местния капацитет и изгради екип от местни специалисти, който да 

предоставя устойчиви услуги за социално включване в общността или в домашна среда, 

ориентирани към местната специфика и потребности чрез  инвестиране в знания, 

прилагане на умения и придобиване на опит. 

5. Да се повиши обществената чувствителност в община Завет към проблемите на 

хората с увреждания, хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване и техните семейства. 

 

 Проектът цели да осигури на хора с увреждания, на хора над 65 години с 

ограничения или в невъзможност за самообслужване, и техните семейства, на 

територията на община Завет,  иновативна и гарантирана възможност за избор на 

услуги, както и да ги подпомогне при вземане на решение относно коя е услугата, която 

в максимална степен отговаря на техните потребности.  

Включените дейности са насочени 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 до заетост.  

В резултат на изпълнение на дейностите ще се подобри качеството на живот на 

възрастните хора и лицата с увреждания на територията на община Завет 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.  

Настоящият проект цели да се подобри достъпа до основни социални и здравни услуги 

и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с 

увреждания на територията на община Завет.  

В контекста на постигнатите положителни резултати по предишни проекти, се  

допълват, надграждат и разширяват възможностите за подобряване качеството на 

живот в община Завет като се насърчават равните възможности на уязвими групи с 

различен етнически произход, и се разширява обемът, многообразието и 

целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността.  

Реализацията на проекта ще предостави интегрирани услуги за хората с невъзможност 

за самообслужване и за хората с увреждане, като ще се съчетават комплексни действия 

в посока осигуряване на дългосрочна устойчива грижа. От една страна по този начин 

ще се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст на територията на 

община Завет, а от друга ще се даде възможност на хората с увреждания да избират 

услуги и ще им вдъхне увереност за контрол на средата. 

 Проект "Нови възможности за независим живот на уязвими групи на 

територията на община Завет" ще  осигури интегрирани услуги, според специфичните 

потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална 

социална оценка чрез създаване на Центъра за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и 

интегрирани междусекторни услуги. Ще се подобрят от една страна възможностите за 

получаване в рамките на община Завет такива услуги, а от друга страна ще подобри  

достъпа до специалисти в домашна среда.  

Реализирането на проектните дейности ще удовлетвори  нарастващата  необходимост 

на населението от уязвими групи от равен достъп до социални, здравни и интегрирани 

услуги,  ще се повиши нивото на тяхната ефективност.  

 


