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ПроектътПроектът сесе осъществяваосъществява сс финансоватафинансовата подкрепаподкрепа нана ОперативнаОперативна програмапрограма „„РазвитиеРазвитие нана човешкитечовешките ресурсиресурси ””, , съфинансиранасъфинансирана отот ЕвропейскиЕвропейски

социаленсоциален фондфонд нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз

БЕНЕФИЦИЕНТБЕНЕФИЦИЕНТ
ОБЩИНАОБЩИНА АЙТОСАЙТОС

МАКСИМАЛНАМАКСИМАЛНА ОБЩАОБЩА СУМАСУМА НАНА ПРОЕКТАПРОЕКТА
86 58086 580 левалева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НАНА ПРОЕКТАПРОЕКТА
115  5  месецамесеца

Интеграция на младежи с увреждания чрез

предоставяне на социална услуга „Защитено “

жилище” в община Айтос



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”, съфинансирана от Европейски

социален фонд на Европейския съюз

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Реализиране на устойчив модел за развитие на
алтернативна социална услуга в общността –

”Защитено жилище”,подкрепа за независим и
самостоятелен живот на младежи с увреждания
напускащи специализирани институции за деца с
умствена изостаналост, за деца с физически
увреждания и домовете за медико-социални грижи на
територията на страната

Интеграция на младежи с увреждания чрез

предоставяне на социална услуга „Защитено

жилище” в община Айтос



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”, съфинансирана от

Европейски социален фонд на Европейския съюз

Специфични цели:

- Реализиране на модели за качествена грижа за младежи с
увреждания, настанени в специализирани институции за деца с

умствена изoстаналост, за деца с физически увреждания и в

домовете за медико-социални грижи,  ориентирана към

индивидуалните нужди на всяко лице и гарантираща им живот в

семейна среда или в среда- близка до семейната;

- Прилагане на модерни подходи за социална работа от

квалифициран и обучен персонал;

- Създаване на нови форми на социални услуги в общността, 

основани на професионална оценка на нуждите на всеки младеж;

- Закриване на специализираните институции за деца с

увреждания – домове за деца с умствена изостаналост и домове за

деца с физически увреждания. 
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жилище” в община Айтос



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”, съфинансирана от

Европейски социален фонд на Европейския съюз

Целеви групи: 

-Осем младежи с увреждания напускащи
специализирани институции за деца с умствена
изостаналост,за деца с физически увреждания

-Персонала на социалната услуга „Защитено
жилище”

Интеграция на младежи с увреждания чрез

предоставяне на социална услуга „Защитено

жилище” в община Айтос



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”, 

съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. 
Управление и координация.  

Дейността е насочена към осигуряване на необходимия човешки и

технически ресурс за постигане на добро управление на проекта. 

Координиране на работата на екипа. 

Дейност 2: Дейности по информиране и публичност.      
Информиране на обществеността и популяризиране на целите и задачите

на проекта; осигуряване на публичност и прозрачност при неговото

стартиране и изпълнение. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”, съфинансирана от
Европейски социален фонд на Европейския съюз

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: Подбор и наемане на персонал в новоразкритата
социална услуга „Защитено жилище”
Осигуряване на персонал, ангажиран в социалната услуга за младежи

с умствена изостаналост

Дейност 4: Подготовка, преместване и настаняване на децата в
социалната услуга
Целта на дейността е да се извърши предварителна подготовка
на младежите за извеждане и преместване от специализираните
институции и свързаните с този процес подготвителни дейности
в ЗЖ
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”, съфинансирана от

Европейски социален фонд на Европейския съюз

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТ
Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга „ Защитено жилище”
Разкриване на услугата „ЗЖ” в гр. Айтос със заповед на Кмета на общината;

Разработване на процедури за предоставяне на услугата, съгласно действащите нормативни

актове; 

- Сключване на потребителски договор за предоставяне на услугата „ЗЖ”;

- Изготвяне на първоначална оценка на потребностите;

- Оценка на риска;

- Изготвяне на социална оценка;

- Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услугата;

- Изработване на дневна програма, с цел стимулиране и поддържане на самостоятелен начин

на живот. Тя включва трудова дейност, движение и учение, групи за разходка и спорт, сръчност, 

развитие на творчески способности, културни дейности, екскурзии и отдих.

- Изготвяне на план – програма за здравни грижи. Съдържа здравен статус, необходими

превантивни мерки, потребност от лечение или оздравителни дейности.

- Изготвяне на програма за хранителния режим и организация на храненето. Включва

обсъждане на менюто, разпределение на средствата за деня, съобразно определения

храноден. Разпределяне задълженията между обитателите за сервиране, почистване, помощ

при приготвянето на храната.

Интеграция на младежи с увреждания чрез

предоставяне на социална услуга „Защитено

жилище” в община Айтос



Дейността ще продължи 12 месеца, като ежедневно потребителите ще осъществяват дейности, 
подкрепяни от специалисти. Предвидените дейности отговарят на следните стандарти и
критерии:  

- Достъпност; 

- Добре поддържана битова и околна среда- осигурена възможност на потребителите
самостоятелно да организират свободното си време; 

- Организиране на културни и други дейности и насърчаване на потребителите да участват в
тях;

- Осигурена възможност за организиране на свободното време, лични контакти със
семейството, приятелите и с други лица, поддържане на лични интереси, изкуство или
хоби; 

- Осигурен правилен режим на хранене, отчитащ Закона за народното здраве и нормативните
актове по прилагането му. Участие на потребителите в организацията на храненето-умения
за разпределяне на дейностите между потребителите, бюджетни средства за деня и др.

- Осигуряване на съдействие за получаване на медицинска помощ, рехабилитация, както и на
други здравни грижи; 

- Достъп до образователни услуги и информация; 

- Организиране и провеждане на трудотерапия, която цели подпомагане на социално–
трудово адаптиране, насочена към изграждане на умения за преодоляване на трудности и
интегриране в обществото. Придобиване на елементарни трудови умения, поддържане на
лична хигиена, пране, дрехи, спалня, трапезария и кухня.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”, съфинансирана от

Европейски социален фонд на Европейския съюз
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”, съфинансирана от

Европейски социален фонд на Европейския съюз

Очакван ефект върху целевата група
Проектът разглежда постигането на устойчиво въздействие върху целевата група като ефекти

в дългосрочен план: 

- по отношение на подобряването на уменията на младежите от специализираните
институции за адаптация и интеграция в живота извън институцията, както и по
отношение на техните комуникативни и социални умения и умения за справяне с ежедневни

ситуации;

- по отношение на грижа, внимание и осигуряване на лично пространство за всеки
младеж, включен в проекта и ползващ услугите на ЗЖ– начина на организация на живот, 

доближавайки се до домашната среда, позволява преодоляването на дефицитите в

поведението на младежите, формирани в резултат на институционалната грижа и свързани с

уменията за грижа към себе си, чувство за значимост и себеоценка.

- по отношение на контакти и комуникация– предоставянето на социалната услуга в

общността „Защитено жилище” и предвидените по проекта дейности имат за цел

пресъздаването на среда близка до семейната, в рамките на която младежите имат

възможност за ежедневен контакт със връстници и възрастни, което е основен елемент от

ефективното им включване в общността.
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”, съфинансирана от

Европейски социален фонд на Европейския съюз

- по отношение на контакти и комуникация– предоставянето на социалната услуга в

общността „Защитено жилище” и предвидените по проекта дейности имат за цел

пресъздаването на среда близка до семейната, в рамките на която младежите имат

възможност за ежедневен контакт със връстници и възрастни, което е основен елемент от

ефективното им включване в общността.

- по отношение на преодоляване на социалната изолация, дискриминативни нагласи
и стереотипи – Извеждането намладежите от специализираните институции, за които няма

алтернатива за интегриране в семейна среда е от първостепенно значение за тяхната

интеграция като активни участници в живота на местната общност. Младежите ще имат

възможност да посещават местни училища, да ползват местни транспортни и други

обществени услуги, да формират познания и социално приемливи модели на поведение.
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БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ ЗАЗА ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО!!


