ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ФИНАЛИЗИРА ДЕЙНОСТИТЕ,
ОСИГУРЕНИ И ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“
На 30.09.2017 г. приключват дейностите по проект „Подкрепа дейността на Звено
за предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна среда в
община Долна Митрополия“, реализиран в община Долна Митрополия по договор №
BG05M9OP001-2.002-0166-C01.
Предоставянето на интегрирани социални услуги започна на 01.04.2016 г. с
определяне на 10 потребители, които получават услуга за социална подкрепа и
социално включване от 5 социални асистенти. За целия период на изпълнение на
проекта 159 потребители получиха помощ при комунално-битови дейности –
пазаруване, поддържане на хигиена, при ползване на административни услуги, лична
помощ, като за целта бяха назначени 135 лични асистенти, домашни помощници и
социални асистенти.
Освен грижата в домашни условия, потребителите на услугите получиха и
медицинско обслужване, и психологическа подкрепа. Изключително полезна е
дейността на психолога, който извършва консултации на потребителите в Звеното за
услуги и в домашна среда. Служителят консултира и асистентите, с цел
предотвратяване на стрес при професионално натоварване и специфика на работата.
Добрата новина за протребителите и асистентите е, че продължават дейностите по
осигуряване на подкрепа и грижа в домашна среда, осигурени съгласно Постановление
№ 137/05.07.2017 г. на Министерски съвет на Р България.
Община Долна Митрополия заяви интерес пред Агенция за социално подпомагане
за продължаване на дейностите по цитирания проект, като услугата ще получават
потребителите, за които е извършена социална оценка по правилата на операция
„Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“.
Проектът постигна своята цел, а именно максимална удовлетвореност на
потребителите и осигуряване на добри условия за живот и социални контакти.
Финансовите средства са в размер на 499 976,80 лв. и покриват изпълнението на
посочените дейности в периода 01.01.2016 г. – 30.09.2017 г.
Резултатите от осъществения проект ще бъдат представени на заключителна
пресконференция на 08.09.2017 г., 10,30 часа в салона на Община Долна Митрополия.

Проект № BG05M9OP001-2.002-0166-C01 „Подкрепа дейността на Звено за предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и
в домашна среда в община Долна Митрополия”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз

