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ПРОЕКТ  „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА УЯЗВИМИ 

ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ“ 

Наименование на процедурата  „Независим живот“,  Код на процедурата  BG05M9OP001-

2.002 

Период на изпълнение на проекта  - от 01.01.2016 до 01.12.2017 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО  ДЕЙНОСТИ КЪМ 30.06.2016г. 

Дейност Статус  

Организация и управление на проект "Нови възможности за 

независим живот на уязвими групи на територията на община 

Завет" 

В процес на изпълнение 

Информиране и публичност по проект "Нови възможности за 

независим живот на уязвими групи на територията на община 

Завет" 

В процес на изпълнение 

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 

Приключена 

Дейности за текущ ремонт на помещенията на Центъра за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда 

Приключена 

Дейности за обзавеждане и оборудване на помещенията на 

Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда 

Приключена 

Обучение на персонала за предоставяне на услугите В процес на изпълнение 

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 

В процес на изпълнение 

Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за 

потребителите на услугите, според тяхната индивидуална 

потребност 

В процес на изпълнение 

Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране 

и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги 

В процес на изпълнение 
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 ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ИНДИКАТОРИ В ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 - 01.05. 2016 

 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; 

Отчетена стойност за периода  - 82 лица. 

Обхванати са 22 потребителя, ползващи услугата „Домашен помощник“ и 60 потребителя, 

ползващи услугата „Личен асистент“. 

 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;  

Отчетена стойност за периода  - 115 лица. 

Обхванати  са 82 потребителя, ползващи услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“; 

33 потребителя, ползващи услугите на специалистите в Центъра за почасово предоставяне на 

услуги в домашна среда. 

           ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ИНДИКАТОРИ  В ПЕРИОДА  ОТ 01.05.2016  -  30.06.2016 

 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; 

Отчетена стойност за периода  - 81 лица. 

Обхванати са 21 потребителя, ползващи услугата „Домашен помощник“ и 60 потребителя, 

ползващи услугата „Личен асистент“. 

 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; 
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Целева стойност общо - 115 лица;  

Отчетена стойност за периода  - 114 лица. 

Обхванати са 81 потребителя, ползващи услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“; 

33 потребителя, ползващи услуги на специалисти в Центъра за почасово предоставяне на 

услуги в домашна среда. 

Изпълнение на Дейности за обзавеждане и оборудване на помещенията на Центъра за 

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

среда 

 
 

 
 

 
 


