
                                                                 

    

 

                                                                                                                                   

       

 

   
                                 ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

За изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 

  Екипът за организация и управление на проект „Подкрепа за независим 

живот” в  община Крумовград в изпълнение на договор от 18.12.2015 г.  за 

проедоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-

0181–С01, информира гражданите на общината и цялата общественост за 

развитието на проекта към 31.05.2017 г. 

 През изминалите шестнадесет месеца от стартиране на проекта, дейностите са 

изпълнявани по заложения график. Към настоящия момент са назначени 67 

души персонал, от които 14 домашни помощници, 50 лични асистенти и 3 

експерти – социален работник, психолог и медицинска сестра.  

   От предлаганите почасови социални услуги се възползват общо 82 

потребители след комплексна оценка на потребностите и разработен 

индивидуален план. Потребителите ползват пакет от услуги, включващ 

услугите на медицински сестри, психолог и социален работник. Осигурява се 

лична грижа, помощ в домакинството, подпомагане за социално включване, 

здравна и социално-психологическа помощ и подкрепа, консултиране на 

семействата им. 

 Потребителите на услугите са хора в неравностойно положение, които са в 

частична или пълна невзъможност за самообслужване и са в риск от изолация. 
  

 



                                                                 

    

 

 

 

Успешното реализиране на дейностите допринася за постигане на целта на 

проекта – да се подобри качеството на живот и на достъпа до услуги за 

социално включване в отговор на комплексните потребности на хората с 

увреждания, както и на специфичните цели на проекта: 

 

 Подобряване на качестовото на живот на хората от уязвимите групи; 

 Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги; 

 Създаване на работни места в сектора на социалната икономика и 

осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за 

безработните лица. 

По време на изпълнението на проекта се провеждат кампании за информиране 

за целите, напредъка и резултатите от проекта, разпространяват се рекламно-

информационни материали. 

След приключване на проектните дейности Община Крумовград  ще осигури 

необходимите условия за осигуряване на устойчивост по проекта, съгласно 

подписания договор с Договарящия орган МТСП. 

 

 31.05.2017 г.  

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,  съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПРЧР 2014-20120 г. 

 


