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НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ 

 НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 



Проектът „Нови възможности за независим живот 

на уязвими групи на територията на община Завет“ 

цели да осигуряването 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.  
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Проектните 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 качеството на 

живот на възрастните хора и лицата с увреждания на 

територията на община Завет се подобрява 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. 



В контекста на постигнати положителни резултати по 

предишни проекти, се допълват и разширяват възможностите 

за подобряване качеството на живот в община Завет. 

Реализацията на проекта предостави интегрирани услуги 

за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с 

увреждане, като се съчетават комплексни действия в посока 

осигуряване на дългосрочна устойчива грижа: 

• осигури се заетост на безработни лица в трудоспособна 

възраст на територията на община Завет; 

• даде се възможност на хората с увреждания да избират 

почасови услуги. 



Общата цел на проекта е 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. 



Проектът изпълни и следните специфични цели: 

 Осигуряване 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. 

 Разработване и апробиране на 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. 



 Подобряване на 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. 

 Предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лица, 

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

 Развиване на местния капацитет и изграждане на 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. 

 Повишаване на 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. 



ДЕЙНОСТИ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЗАВЕТ“  

 ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЗАВЕТ“  

 РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА 

ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В 

ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА, В Т.Ч. ПОДКРЕПЯЩИ И 

ИНТЕГРИРАНИ МЕЖДУСЕКТОРНИ УСЛУГИ  

 ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА НА ЦЕНТЪРА ЗА 

ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В 

ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  

 ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА НА 

ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО 

ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  









 

ДЕЙНОСТИ 
 

 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ, СПОРЕД 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЧОВЕКА В НЕРАВНОСТОЙНО 

ПОЛОЖЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИВИДУАЛНА СОЦИАЛНА ОЦЕНКА ЧРЕЗ 

СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА 

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА, В Т.Ч. 

ПОДКРЕПЯЩИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕЖДУСЕКТОРНИ УСЛУГИ  

 

 МОТИВАЦИОННА И/ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКА ИЛИ ДРУГ ТИП ПОДКРЕПА ЗА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ, СПОРЕД ТЯХНАТА ИНДИВИДУАЛНА 

ПОТРЕБНОСТ 

 

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И/ИЛИ КОНСУЛТИРАНЕ 

И/ИЛИ СУПЕРВИЗИЯ НА ПЕРСОНАЛА, ПРЕДОСТАВЯЩ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

















ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ИНДИКАТОРИ 

  

• Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване - 

специфичен за програмата индикатор  

Базова стойност общо - 38 лица 

Целева стойност общо - 62 лица  

• Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за 

самообслужване, с подобрен достъп до услуги - специфичен за програмата 

индикатор  

Базова стойност общо - 38 лица  

Целева стойност общо - 115 лица  

• Обхванати са 82 потребители, ползващи услугите „Домашен помощник“ и 

„Личен асистент“, както и 35 потребители, ползващи услугите на 

специалистите в Центъра за почасово предоставяне на услуги в домашна 

среда. 

 



• Новоназначени 14 лични асистенти и домашни 

помощници по проект „Нови възможности за 

независим живот на уязвими групи на територията 

на община Завет“; 

• Прехвърлени 37 лични асистенти от проект „Нови 

възможности за грижа”; 

• Общо 51 лични асистенти и домашни 

помощници към 03.2018г., работили по проект 

„Нови възможности за независим живот на 

уязвими групи на територията на община Завет“. 





Този документ е създаден в рамките на проект  

„Нови възможности за независим живот на уязвими групи на 

територията на община Завет“ 

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05M9ОP001-2.002-0124-C001 по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 

„Независим живот”. Цялата отговорност за съдържанието му се носи 

от община Завет и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 


