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''ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ''

Проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни

видове увреждания и самотно живеещи хора в община Цар Калоян”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд и Република България.
Проектът се изпълнява от СНЦ „Младежки форум 2001 – Разград” в
партньорство с община Цар Калоян.
Обща стойност на проекта: 125036,17 лв.
Териториален обхват: Област: Разград, Община: Цар Калоян, град Цар Калоян, село

Езерче, село Костанденец

Продължителност на проекта: 12 месеца (от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.)

Услугите ще се предоставят в периода: 01.03.2011г. – 31.12.2011г.
Обща цел на проекта: Подобряване качеството на живот на семейства, в които има
хора с увреждания, деца с трайни увреждания и самотноживеещи хора, чрез упражняване
на правото им на независимо, социално включване и алтернативен избор за активно
участие в реалния пазар на труда: предоставяне на социални услуги „Социален асистент”
и „Домашен помощник”.
Специфична цел на проекта:
•

Усъвършенстване и подобряване на услугите „социален асистент” и
„домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в
ежедневието си.

•

Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги чрез включване
на селата Езерче и Костанденец.

•

Предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на
семейства, в които има деца с трайно увреждане, със специален фокус върху
жените.

•

Подкрепа за участие в обществения живот, в това число и за упражняване
правото им на труд чрез разширяване обхвата на услугата „социален
ассистент”.

•

Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните
асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения.

Основни дейности:

1. Подбор на социалните асистенти и домашните помощници;
2. Организация на работата по предоставяне на услугите „Социален асистент” и
„Домашен помощник”;

3. Създаване на подходяща подкрепяща среда за потребителите на услугите
„Социален асистент” и „Домашен помощник”.
4. Разработване на информационни материали;
5.

Социално консултиране и насочване на хората към потенциални работодатели

6. Организиране и провеждане на информационна кампания с участието на хора в
неравностойно положение;
7. Организиране на периодични срещи с институциите с участието на хора от
целевите групи.
8. Oбучение на социалните асистенти и домашните помощници- консултиране и
супервизия.
9. Консултиране на социалните асистенти, домашните помощници и
потребителите на услугите.
10. Мониторинг и контрол върху предоставянето на социалните услуги.
Описание на целевата група:

1. Лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения
от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да
организират социалния си живот.
2. Самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не
са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
3. Семейства на деца с трайни увреждания за преодоляване на социалната им изолация
чрез подкрепа за възстановяване на трудовата активност.
Брой лица от целевата група, включени в проекта: 40 лица
Информиране и публичност:

Ще се разработят информационни материали: публикуване на дипляна (3000бр.),
която съдържат информация за организацията, за процеса на предоставяне на услугата,
описание на правата и задълженията на социалния асистент, домашния помощник и
потребителя, размера на потребителската такса, описание на процедурите за подаване на
жалби и обратна връзка. Проведени са 3 информационни дни по проекта с участието на
20 човека с увреждания в подготовката и провеждането. Над 150 човека са участвали в
провеждането на информационната кампания.
Очакван ефект върху целевите групи:
Ще се създаде благоприятна обществена среда за сътрудничество с местните
институции. Провеждането на периодични срещи с институциите би могло да се
превърне в добра практика за социално включване и интеграция на хората с увреждания.
Продължаването на тази практика ще има положителен ефект върху работата на
институциите по въпроса за социалното включване.
Изпълнението на дейностите по проекта създават предпоставки за превенция на
деинституционализацията на хората с увреждания и самотноживеещите хора.
Предлагането на алтернативни социални услуги в семейна среда гарантира запазване на
хората от уязвимите групи по-дълго време в тяхната нормална среда.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград” и при никакви
бстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Агенцията за социално подпомагане.”

