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Договор № BG05SFPR002-2.002-0025- C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Завет“,
процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансиран от Европейския социален

фонд +  чрез Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027

ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0025
      „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ“

ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

На 23.01.2023г. е подписан Административен договор №BG05SFPR002-2.002-0025-
C01, между Община Завет и Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“
2021-2027, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05SFPR002-
2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритет 2 „Социално включване и равни
възможности“, за изпълнение на проект  BG05SFPR002-2.002-0025 „Укрепване на общинския
капацитет в Община Завет“.

Бюджетът на проекта е 27 228,00 лева, а времето за изпълнение - 14 месеца, считано от
01.02.2023 г.

Основна цел на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и
улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на
общинския капацитет в община Завет.

Специфични цели на проекта са:
· предоставянето на интегрирана подкрепа на община Завет в изпълнение на правомощията й

по Закона за социалните услуги (ЗСУ),  Закона за хората с увреждания (ЗХУ)  и Закона за лична
помощ (ЗЛП), което ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите областта на
социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по ефективна, ефикасна и
качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

· Настоящото проектно предложение ще допринесе за реализиране на: План за интегрирано
развитие на община Завет 2021-2027  г.,  в част социална политика.  СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3:
Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена,
включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към
индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила,
включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на
децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с
увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за
полагане на дългосрочни грижи на ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности на
“Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Проект BG05SFPR002-2.002-0025 „Укрепване на общинския капацитет в Община Завет“
предвижда в Община Завет да бъде нает един нов служител на длъжност "Социален сътрудник",
който ще има следните задължения и отговорности:

· Информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да
ползва;

· Идентифициране на потребители, отговарящи на условията на целевите групи на двете
услуги; „ Осъществяване на контрол и мониторинг на социалните услуги Лична помощ и
Асистентска подкрепа;

· Съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;
· Провеждане на разяснително-информационна дейност по предоставянето на двете услуги.

Очаквани резултати:
· Нает 1 служител пряко ангажиран с изпълнението на финансираните преки дейности по

проекта.
· Повишени знания, умения и компетенции на 9 служители.
· Консултирани и насочени лица от община Завет за ползване на социални услуги.

В дейностите по обучения и супервизия ще бъдат включени общо девет служители, които
участват в изпълнението на правомощията им по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.


