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СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BG051PО001-5.2.07 „Грижа в семейна
среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно-живеещи хорадейности”Социален асистент”- фаза 3
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: ”Достоен и независим живот за социално изключени

граждани от Община Долна Митрополия”
ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА: 177 226.06 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 14 месеца

ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТА:
1. Самотноживеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние
сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
2. Лица, с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен хараактер ги
поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот.
ОБЩА ЦЕЛ:
Подобряване качеството на живот на хора от уязвими групи на територията на община Долна
Митрополия чрез предоставяне на диференцирани социални услуги и грижи в семейна среда.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания
да бъдат активни и да взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си.
Насърчаване на социалното включване на самотноживеещи хора.

Проектът на община Долна Митрополия беше изготвен в съответствие със заложените общи и
специфични цели на Схемата за безвъзмездна финансова помощ и неговото изпълняване допринася за
постигането на следните резултати:
- Предоставени социални услуги, гарантиращи правото на хората с различни ограничения да
живеят и да получават грижа в семейна среда.
- Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от
помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за
реинтеграция.
- Създадена реална възможност за реализиране на правото на хората с различини видове
увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на
ежедневието и живота си.
-
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ОСНОВНИ ЕТАПИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:

Дейност 1. Управление на проекта
Дейността включва структуриране на управленският екип и създаване на длъжностни
характеристики. Със заповед на Кмета на Община Долна Митрополия е сформиран екип в състав:
ръководител - Личо Димитров Тончев, координатор - Огняна Тодорова Христова, счетоводител Цветомира Красимирова Мъцина, и технически сътрудник - Боряна Валентинова Димитрова.
Управленският екип е ангажиран на 4 часов работен ден.
Резултати:

Сключени 4 граждански договори с членовете на Екипа по Проекта.
Дейност 2. Информация - разгласа за бъдещето предоставяне на услугата
Дейността включва информиране за стартирането и дейността на проекта на целевата група, за
се да улесни набирането и подбора на бенефициенти - хора с увреждания или самотно живеещи в
община Долна Митрополия. Дейността се осъществи чрез създаване и разпространение на
информационна дипляна в тираж от 600 бр., която беше разпространена чрез кметовете във всички
населени места в община Долна Митрополия.
Дейност 3. Оценка на потребностите на потребителите за социални услуги от 16
населени места на община Долна Митрополия. Подготовка и структуриране на индивидуалните
работни планове

След публикуването на информация за набиране на заявления от кандидат-потребители
за ползване на социалната услуга „Социален асистент” по проекта бяха подадени общо 164 бр.
заявления.
Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Долна Митрополия посети всички
населени места в община Долна Митрополия и се срещна с всички кандидат потребители за
услугата „социален асистент”. На място бяха попълнени 164 индивидуални оценъчни карти, в
които са изследвани общо физическо състояние; зрение, слух и възможности за комуникация;
способност за придвижване, необходимост от помощни технически средства; умствени
функции; способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; психично здраве;
социална активност и интереси; взаимоотношения със семейството; други социални контакти;
битови условия на живот и евентуални рискове, произтичащи от тях; изисквания за
медикаментозно лечение; диета; допълнителни потребности, свързани със специфични
състояния; безопасност и рискове. Утвърдени са критерии за оценка на подбор на кандидат
потребителите. Въз основа на направената оценка на база точково оценяване и утвърдените
критерии са класирани 52 потребители за социалната услуга, съгласно утвърден списък.
Изготвени са оценка на риска и индивидуални работни планове.
Резултати:

Идентифицирани 52 потребители на услугата „Социален асистент” ;
Сключени 52 тристранни договори с одобрените потребители, социални асистенти и община
Долна Митрополия.
Дейност 4. Подбор и назначаване на социални асистенти
Дейността се изпълни чрез събиране на кандидатури на желаещи да работят като
социални асистенти по проекта, които трябва да отговарят на определени изисквания.
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Критериите бяха обявени в 16 кметства чрез Кметовете на населените места. За целта бяха поставени
обяви на информационните табла в сградите на кметствата и общината.
Резултати:

Идентифицирани кандидати за предоставяне на услугата „Социален асистент” ;
Сключени трудови договори с одобрените 52 социални асистенти;
Изготвени индивидуални работни планове на СА съгласно индивидуалните нужди на всеки
потребител.
Дейност 5. Обучение на социалните асистенти Провеждане на първоначално
четиридневно обучение - семинар
Дейността включва формиране у наетите по проекта социални асистенти знания и умения за
предоставяне на социални услуги в общността с високо качество за социалната услуга. Проведено е
четиридневно обучение през месец февруари и поддържащо двудневно обучение през м. юли 2011 г.
Резултати:
Проведеното обучение на социалните асистенти постави основни теоретични познания,
необходими за работа със самотни стари хора, възрастни с увреждания и осигурява възможност за
овладяване на умения, необходими за оказване на социални услуги на целевите групи.

Дейност 6. Сключване на договори с потребителите за предоставянето на
услугите”Социален асистент”.
Дейността включва договаряне правата и отговорностите на всички страни по договора (права и
отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален
асистент, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социалната услуга.
Резултати:
Сключени 52 тристранни договори с одобрените потребители, социални асистенти и
община Долна Митрополия.
Дейност 7. Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент”.
В Община Долна Митрополия чрез спечеления проект са създадени условия за
обслужване на 52 преки потребители на услугата „социален асистент” във връзка с
удовлетворяване на ежедневните им потребности, организиране на свободното време,
поддържане на лични контакти и развитие на социални умения с оглед тяхното социално
включване. Разкрити са 52 броя работни места на 4 часово работно време за извършване на
услугата “Социален асистент” в 16 населени места от община Долна Митрополия, като
същевременно се развиват професионалните умения на назначените социални асистенти. На
всеки назначен Социален асистент е предоставен график за предоставяне на услугата за
съответния потребител и личен Дневник, в който отразява извършените дейности. От
01.12.2011 г бяха назначени допълнително 15 социални асистенти за обслужване на 15
потребители.
Резултати:

Предоставени социални услуги съгласно индивидуалните планове на потребителите
по проекта и разработените детайлни правила за работа.
Предоставени социални услуги, гарантиращи правото на хората с различни
ограничения да живеят и да получават грижа в семейна среда.
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Провеждане на ежемесечен мониторинт по проекта, съгласно разработени Правилник
за вътрешен ред за предоставяне на социалните услуги „СА” и Процедура за
вътрешен мониторинг.
Дейност 8. Актуализиране на индивидуалните графици
Дейността включва актуализиране на индивидуалните планове на база проведена анкета
с потребителите, за да са адекватни на индивидуалните и нови потребности на бенефициентите
на услугата.
Резултати:

Актуализирани 52 бр. индивидуални планове.
Дейност 9. Разпространение на проектните резултати за осигуряване на
публичност, прозрачност и обмен на добри практики.
Дейността включва информираност на широката общественост за запознаване с целите
на проекта и популяризиране приноса на Европейския социален фонд и Националното
правителство, относно финансирането на проекта.
Резултати:

Разработена и отпечатана 200 бр. информационна брошура за популяризиране на проектните
дейности;
Изработени и поставени 16 информациоони табели за популяризиране на резултатите от
проектните дейности;
Организирана и проведена стартова пресконференция по проекта;
Прессъобщения и платени публикации в местни печатни издания;
Информация в сайта на община Долна Митрополия.

Ръководител проект: Личо Тончев
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