ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В
ОБЩИНА СТРАЖИЦА”
ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 г.
В Община Стражица като бенефициент по 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. и през настоящия период продължава успешно
изпълнението на дейностите по проекта и предоставянето на интегрираната социална услуга.
Стойността на одобрената безвъзмездна помощ по проекта е в размер на 499 960,40 лв.
С реализирането на дейностите по проекта се подобри достъпът не само до основни
социални, но и до здравни и психологически услуги в Общината. До момента са назначени 57
лични асистенти, които обслужват 69 потребители и 8 домашни помощници, които обслужват 70
потребители.
През месец ноември 2016 г. по проекта е назначен нов Домашен помощник за гр.
Стражица и е актуализиран графика за предоставяне на социалната услуга.
Подадено е заявление за прекратяване на трудовия договор от един личен асистент,
поради навършване на пенсионна възраст.
През месец ноември 2016 г. екипът по проекта подготви чрез системата ИСУН 2020
(Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на
Европейския съюз в България) вторият междинен технически и финансов доклад.
Съгласно условията на Договора по проекта експертите супервизори актуализираха
индивидуалните планове и оценка на риска на потребителите на социалната услуга „Домашен
помощник“ и „Личен асистент“
Продължават да се провеждат срещи на Екипа по проекта, срещи на медицинската сестра
с потребителите на услугите, провеждане на супервизии с потребители на социалните услуги и
провеждане на психологическа подкрепа на потребители, лични асистенти и домашни
помощници. Изготвени са протоколи от проведените срещи.
Дейностите по изпълнението и управлението на проекта се осъществяват съгласно
условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента.

30.11.2016 г.
гр. Стражица
Проект „Подкрепа за независим живот в Община Стражица “ ,- договор BG05M9OP001-2.002-0096-С001 финансиран от
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социален фонд

