
     

 

 
 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 

 

 

ПРОЕКТ  BG05M9OP001-2.051-0001-C02  

„ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“ 

 

От 01.08.2019 г.  на територията на Община Крумовград се изпълнява проект „Грижа и 

подкрепа за независим живот в община Крумовград” с конкретен бенефициент община 

Крумовград. Проектът е в изпълнение на сключен тристранен административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.051-0001-C02 между Министерство на труда и 

социалната политика, община Крумовград и СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград“. 

 Общата му стойност е 299 999,99 лв., осигурена от Европейския социален фонд чрез 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, по процедура 

BG05M9OP001-2.051 „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” - „Грижа и подкрепа за 

независим живот“. 

            Продължителността на проекта  е 16 месеца, от които 12 месеца са за предоставяне на  

интегрирани  услуги в домашна среда. 

  Цел на проекта: подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално 

включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на 

последиците от социалното изключване и бедността. 

            По проекта се предоставят интегрирани услуги за лична помощ, услуги за комунално-

битовите дейности, здравни/медицински услуги и услуги за психологическа подкрепа. За да се 

гарантира интегрирания подход при предоставянето на услугите е назначен екип от експерти, 

които са с  различен профил на компетентността си – социално, медицинско, здравно. В екипа са 

включени един социален работник, 4 домашни помощници, 29 лични асистенти, психолог и 

медицински специалист.  

Медицинският специалист и психологът предоставят здравно-медицински услуги, 

изразяващи се в измерване на кръвно налягане, измерване на кръвна захар и др., психологическо 

консултиране и мотивиране в дома на потребителите.  

           Потребители на услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ са общо 38 лица. 

Подборът на потребителите е извършен на база изготвена индивидуална оценка на 

потребностите, от лица, с необходимите квалификация и опит. Услугите, които се предоставят са 

според специфичните нужди на потребителите и изготвените за целта индивидуални планове. 

          Очаквани резултати: 
          Чрез реализиране на проект „Грижа и подкрепа за независим живот в община Крумовград“ 

ще се създадат условия за устойчив модел за осигуряване на достоен и независим живот и 

предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда за хора, които са в невъзможност за 

самообслужване и в риск от социална изолация. От друга страна изпълнението на настоящия 

проект ще осигури нови работни места в сектора на социалната икономика и ще допринесе за 

преодоляване на бедността и безработицата на територията на община Крумовград. 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

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

фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-2.051 „МИГ - общини Момчилград и 

Крумовград” - „Грижа и подкрепа за независим живот“. 


