
                                                                 

    

 

                                                                                                                                   

       

 

   
                          ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

  

                                                        ИНФОРМАЦИЯ 

За изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот” по Оперативна 

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

 

 Община Крумовград продължава изпълнението на проектните дейности по 

проект „Подкрепа за независим живот“ на територията на община Крумовград, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. В разкритото Звено за почасово предоставяне на 

социални услуги  до края на месец август 

2017 година са предоставени  интегрирани 

социално-здравни услуги, психологическо 

консултиране и супервизия за създаване на 

благоприятна среда за живот на общо 112 

лица с увреждания,  в т.ч. деца и хора над 65 

г., които са в частична или пълна 

невъзможност за самообслужване, или в 

риск от социална изолация. Грижи за тях са 

полагали общо 87  лица, назначени на трудов 

договор, като лични асистенти  и домашни 

помощници.  

В момента потребителите на интегрирани 

услуги са 86. За тях грижи полагат 68 

доставчика (54 лични асистенти и 14 

домашни помощника). 

Както през изминалия период, така и до края на проекта нуждаещите се 

потребители получават и ще  продължават да получават медицинска грижа на 

ниво медицинска сестра и психологическа и/или мотивационна подкрепа. 

Медицинските грижи включват измерване на кръвно налягане, пулс и 

температура, както и други манипулации допустими в домашни условия. 

Медицинският специалист провежда и консултации за спазване на хигиенно-

диетичен режим, дава напътствия за предпазване от развитие на декубитуси. При 

необходимост осъществява връзка с личния лекар на потребителя. 

Психологическата подкрепа се изразява в индивидуално консултиране и 

стимулиране на потребителите на услуги и  провеждане на супервизии - групови и 

индивидуални с доставчиците на социални услуги, където лицата имат 

възможност да се консултират относно срещани затруднения в работния процес и 

да получат насочване, към по-добри решения.  
 



                                                                 

    

 

Ежемесечно членовете на екипа за организация и управление на проекта в 

Община Крумовград изготвят документи, свързани с трудовите правоотношения 

на личните асистенти и домашните помощници – трудови договори, заповеди за 

освобождаване, заповеди за отпуски и др., начисляват, изплащат и декларират в 

НАП възнагражденията на наетите доставчици, изготвят необходимите справки и 

отчети, информират обществеността относно изпълнението на дейностите по 

проекта и  извършват вътрешен мониторинг в домовете на обслужваните лица с 

цел проследяване качеството на предоставяната услуга. При посещението се 

извършва както вътрешен контрол на предоставяните услуги, така и социално 

консултиране.  

Екипът за управление на проекта заедно с екипа на Звеното за предоставяне 

на социални услуги продължават усилената си работа за достигане на общите 

цели на проекта а именно: постигане на високо качество на грижа, 

усъвършенстване на придобитите професионални умения и знания от персонала и 

оказване на подкрепа на хората от уязвимите групи с цел преодоляване на 

последиците от социалното изключване и бедността. 

 
 

 

 31.08.2017 г.  
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 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. 

 
 


