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Проект „Подкрепа за независим живот в Община Стражица “ ,- договор  BG05M9OP001-2.002-0096-С001  финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 ,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд 

 
 

 Община Стражица от 01.02.2016 г. стартира реализацията на проект „Подкрепа за 
независим  живот в Община Стражица”, по схема BG05M9OP001-2.002  „Независим живот” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Проектът се финансира от  
Европейския социален фонд и Република България. Продължителността му е 21 месеца, като 
почасовите услуги ще се предоставят 18 месеца считано от 01.05.2016 г. Стойността на 
одобрената безвъзмездна  помощ по проекта е в размер на 4T499 960,40 4Tлв. 

Целевите групи по проекта са: 
• Хора с увреждания и техните семейства. 
• Хора над 65 г. с ограничения или не възможност за самообслужване. 

С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри достъпът не само до основни 
социални, но и до здравни и психологически услуги в Община Стражица и ще се постигне 
независимост и социална интеграция на възрастните хора, хората с увреждания и техните 
семейства и ще се гарантира по-доброто им качество на живот. Чрез изпълнението на заложените 
по проекта дейности ще бъдат предлагани услуги на заявилите потребители, и ще бъде дадена 
възможност за избор на набор от интегрирани услуги максимално отговарящи на потребностите 
им. Разкритите нови работни места по проекта ще предоставят възможност за връщането на 
реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. За да се 
постигнат така заложените цели и резултати, проектът предвижда изпълнението на следните 
основни дейности:  
 Организация и управление на проекта; информиране и публичност; текущ ремонт, 
обзавеждане и оборудване; подбор и назначаване на персонал в Центъра за 
почасовопредоставяне на услуги в домашна среда; подбор на потребители и осигуряване на 
достъп до интегрирани услуги; обучение на персонала за предоставяне на услуги; предоставяне 
на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала предоставящ услуги и 
психологическа подкрепа за потребителите на услугите. 
 
 
 


