МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

"Център за социални услуги – Минерални бани"
Номер на договор: BG05M9O001-2.002-0176-С001 от 03.12.2015 г.
Обща стойност на проекта: 499 710,00 лева
Период на изпълнение: 21 месеца
Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси
Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване
Наименование на процедура: Независим живот

Община Минерални бани е Бенефициент по проект "Център за социални услуги –
Минерални бани", по Договор №BG05M9O001-2.002-0176-С001 от 03.12.2015 г. от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски социален фонд. На 03.12.2015 г. бе сключен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика,
чрез главна дирекция ''Европейски фондове, международни програми и проекти'',
ръководител на УО на ОП РЧР.
Цели на проекта:
 Подобряване качеството на живот на възрастните хора и на лицата с
увреждания и/или техните семейства на територията на Община Минерални
бани, чрез осигуряване на достъп до интегрирани услуги;
 Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни хора над 65
години и хора с увреждания, чрез стимулиране на автономността им и
развиване на умения за независим живот;
 Осигуряване на допълнителна заетост и квалификация на безработни лица на
територията на Община Минерални бани.
Целеви групи:
 Лица с увреждания и техните семейства;
 Лица над 65 год. в невъзможност за обслужване и техните семейства.

Този документ е създаден в рамките на проект “Център за социални услуги – Минерални бани”,с Рег. №BG05M9OP001-2.002-0176C001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Основни дейности:
1. Организация и управление;
2. Създаване на условия за работа в Център за социална услуга и закупуване на
''специализирани транспортно средство'' за хора с увреждани;
3. Подбор и наемане на персонал в Центъра за социална услуга;
4. Подбор на ползвателите на услугата;
5. Функциониране на Центъра за предоставяне на социални услуги в домашна среда;
6. Информация и публичност.
Очаквани резултати:
 Създаден нов Център за социални услуги в домашна среда;
 Подобряване качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания
чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото
им на независим живот и социално включване;
 Осигуряване на заетост на безработни лица в трудоспособна възраст;
 Интегриране на услуги за хората с невъзможност за обслужване и за
хората с увреждане, като се съчетават комплексни действия в посока
осигуряване на дългосрочна грижа, включително и социални и здравни
услуги в общността и в домашна среда.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: НАЙМЕ МУСТАФА
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