
 

 

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

  

 
30.05.2017г., 10,00 часа,  

 

заседателна зала в Община Русе 

  



 

Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на 

почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и 

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе“ 

 

Сключен административен договор  

BG05M9OP001-2.005-0144-C01,  

Бенефициент Община Русе 

 

по схема BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“,  

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

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", 

"Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе“, по сключен 

административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 

  



 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  391 166,00 лева    

    от които: 

 85 % европейско финансиране: 332 491,10 лева 

 15 % национално финансиране: 58 674,90 лева 

             ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: 21 МЕСЕЦА 

 С НАЧАЛНА ДАТА: 12.04.2017 г. 

 ДО КРАЙНА ДАТА: 31.12.2018 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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0144-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейски социален фонд 

  



Основни цели:  

1. Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на 

децата/лицата с увреждания и техните семейства; повишаване на 

мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез 

насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция 

на пазара на труда;  

2. Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до 

заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни 

социални и здравни услуги;  

3. Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на 

лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и 
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съюз чрез Европейски социален фонд 

  



Специфични цели:  

 

1. Увеличаване на броя на членовете на семейства с деца 

/включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа 

или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално 

включване;  

2. Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали 

да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и 

здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания 

и техните семейства. 
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0144-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейски социален фонд 

  



Дейност 1 

Разкриване на общностен център за почасово предоставяне на услуги  

 реализиране на почасовото предоставяне на социални услуги; 

 задоволяване на индивидуалните потребности на потребителите на 

услугите; 

 индивидуална и групова работа;  

 ателиета – арттерапия, музикотерапия, занимателни игри.  

 

При подбора на потребителите на услугите ще се спазват принципите за 

подбор на потребители, като не се допуска дискриминация по пол, възраст, 

етническа принадлежност, образование. 
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Ще бъдат разкрити три нови  почасови социални услуги: 

 Личен асистент – ще бъдат назначени 10 лични асистенти за периода на проекта; 

 Социален асистент – ще бъдат назначени  20 социални асистенти за периода на 

проекта; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ за деца за периода на 

проекта ще бъдат назначени:                                     

• Управител на общностния център;                           

• Социален работник; 

• Медицинска сестра; 

• Трудотерапевт; 

• Логопед; 

• Рехабилитатор / кинезитерапевт / ерготерапевт; 

• Психолог  и Хигиенист на граждански договори 
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Дейности осъществявани от партньора по проекта –  

сдружение „Пегас“ 

 

  Провеждане на супервизии: 

 

• индивидуална от експерт по супервизия; 

• групови в ЦСРИ - от експерт по супервизия; 

• обучение 
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Дейност 2 

Интегриран подход за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица 

полагащи грижи за зависими членове на семейството –  

насърчява се:  

  Придобиването на знания и умения за планиране на социална и 

икономическа активност на членове на семейства, които се грижат за 

зависим член на семейство.  

  Мотивиране на активното поведение на пазара на труда на членове на 

семейства, които се грижат за зависим член на семейство. 

  Придобиване на специфични умения за презентация на личностните 

качества и персонална уникалност пред работодател. 
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Дейност 3 

Обновяване и текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят 

услугите и доставка на подходящо оборудване и обзавеждане.   

помещение на ул. Йосиф Цанков № 45-47 

 

  текущ ремонт на сградата и помещенията частна общинска собственост; 

 обзавеждане на центъра; 

 оборудване съобразено с изискванията на методиката за предоставяне на 

социалната услуга. 
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Дейност 4 

Организация и управление на проекта: 

Създаване на екип за управление на проекта, състоящ се от: 

 

 Ръководител; 

 Координатор; 

 Счетоводител 

 Технически сътрудник; 

 Юрист 
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Благодирим Ви за вниманието! 

 

 

екип на проекта 


