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През месец декември 2016 г.  продължава изпълнението на проектните дейности по 

проект "Грижа за независим живот", който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. Безвъзмездната финансова помощ по проекта 
е на обща стойност 499 879,31 лв., от които 424 897,40 лв. европейско съфинансиране. 

Във връзка с изпълнение на Дейност "Подбор на кандидат-потребители на интегрирани 
услуги" само през месец декември са постъпили шест броя заявления, придружени с 
необходимата документация на кандидат-потребители. На всички е изготвена оценка на 
потребностите и определен индивидуален месечен бюджет. Комисия за класиране на кандидат-
потребители е изготвила протокол и актуализиран списък /Приложение 5/ на резервите 
кандидат-потребители в низходящ ред.  

                 Във връзка с 
изпълнение на Дейност "Обучение и супервизия на персонала" през настоящият месец са 
проведени една групова супервизия и четири индивидуални супервизии с персонала, 
предоставящ услугите. Провеждането на супервизия на персонала предотвратява 
„професионалното прегаряне” и дава възможност за обогатяване на професионалния опит на 
личните асистенти. 

Във връзка с изпълнение на Дейност „Предоставяне на услугите – осигуряване достъп до 
интегрирани услуги и оказване на психологическа подкрепа за потребителите на услугите, 
съгласно тяхната индивидуална потребност” е извършено психологическо консултиране на 
двама потребители.  

Поради отпадане на трима потребители, за същата часова квота са сключени договори за 
услуга с нови трима кандидат-потребители.  
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От членовете на Екипа за организация и управление на проекта е проведен вътрешен 
контрол при предоставяне на интегрираните услуги на шестдесет потребители.  

Осигурено е здравно обслужване на 118 потребители.  
Социалният работник по проекта е провел социални консултации на трима потребители и 

две социални консултации с близки на потребителите, както и 57 проверки в домовете на 
потребителите. 

Потребителите споделят, че са доволни от предоставяните интегрирани услуги. Чувстват 
се значими в сигурните ръце на личните си асистенти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


