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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 

Договор № BG05M9OP001-2.002-0248-C01 

Име на проект: „Създаване на Център за почасово  предоставяне на услуги за социално 

включване  в общността  или в домашна среда  в Община Антон с цел гарантиране  на независим 

живот на хората  в невъзможност за самообслужване“  

Име на бенефициента:  - Община Антон 

Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема  BG05M9ОP001-

2.002 «Независим живот» 

Срок на договора: 21 месеца 

Период на изпълнение на договора: 15.06.2016 година – 15.03.2018 година 

Срок на предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ и „Социален асистент“ – 

18 месеца 

Период на изпълнение на социалната услуга „Личен асистент“ и „Социален асистент“ – 

18 месеца: 15.09.2016 година – 15.03.2018 година 

Стойност на  проект: - 447 322.41 лева с ДДС 

Обща цел на проектното предложение: - Подобряване качеството на живот и достъпа до 

услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в несъстоятелност за 

самообслужване чрез социални и здравни услуги.  

Специфични цели:  
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1. Осигуряване на качествена грижа в семейна среда на хора с увреждания и хора над 65 г. в 

несъстоятелност за самообслужване и предоставяне на комплексни услуги на място в Центъра.  

2. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги;  

3. Създаване на условия за социално включване и социална интеграция;  

4. Осигуряване на заетост на безработни лица в трудоспособна възраст наети в рамките на 

проектното предложение, както и предоставяне на възможност за връщане на реалният пазар на 

труда на лицата, които полагат грижи за своите близки;  

5. Повишаване квалификацията и мотивацията на наетите лица чрез обучения;  

6. Надграждане на услугата „Личен асистент“ чрез увеличаване броя на обхванатите лица и 

предоставяне на допълнителни здравни и социални услуги;  

7. Промяна в обществените нагласи за по-лесното приемане на хора с увреждания. Поставената 

обща цел и специфичните цели на проектното предложение съответстват на целта на програмата 

за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в несъстоятелност за 

самообслужване, както и на техните семейства. 

Дейности по проекта: 

 1. Дейност по организация и управление на проекта;  

2. Дейност по информираност и публичност;  

3. Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в 

неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез нов Център за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. 

подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги;  
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4. Обучение на персонала за предоставяне на услугите;  

5. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, 

предоставящ социални услуги;  

6. Мотивационна, психологическа и социална подкрепа за потребителите на услугите, според 

тяхната индивидуална потребност.  

7. Разработване на правила за дейността на Центъра за почасово предоставяне на услугата за 

социално включване в общността.  

8. Изготвяне на социална оценка.  

9. Дейност за извършване на текущ ремонт на сграда общинска собственост за създаване Центъра 

за почасово предоставяне на услугата за социално включване в общността.  

10. Обзавеждане на Центъра за почасово предоставяне на услугата. 

Заложените дейности доразвиват предоставената до момента услуга „Личен асистент“ и 

разкриват по голяма възможност за хора с увреждане и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване чрез социални здравни услуги в новооткритият Център за предоставяне на 

комплексни услуги с включването на социален работник и психолог.  

С реализацията на този проект ще се разшири броят на обхванатите лица, като се спазят 

хоризонталните принципи за равни възможности, равенството между мъжете и жените, 

устойчивото развитие, подобряване качеството на живот и достъпа до социални услуги на лицата, 

намаляване на необходимостта от настаняване в институции на хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване , създаване на нови социални контакти, пряка отговорност от страна общинската 

администрация към процеса на подобряване качеството на живот на целевата група, връщане на 

реалният пазар на труда, които полагат грижи за близките си , създаване на нови работни места в 
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сферата на социалните услуги, публичен и пряк достъп до предоставяне на услугата, чрез 

изграждане на нов Центъра за почасово предоставяне на услугата за социално включване в 

общността. 

 


