BG051PО001/5.2/D02/0001

Договор номер в
ИСУН

BG051PO001-5.2.04- Община Белене
0070-С0001

Област

Плевен

Седалище на Място на изпълнение
бенефици-ента
на проекта

ул. „България”
№ 35
5930 Белене

Наименование на
проекта

град Белене и селата
"За равноправен и
Бяла вода, Деков,
независим живот"
Кулина вода,
Петокладенци и Татари област Плевен

Обща стойност Безвъзмездна
на проекта в лв.
финансова
помощ в лв.

116 103,08

109 819,88

BG051PO001-5.2.040034-С0001

Община Искър

Плевен

ул. ”Г.
Град Искър, с. Долни
Димитров” 38 Луковит - Област
5868 Искър Плевен

"Грижи за достоен живот"

Основни дейности/Резюме
Индикатори за изпълнение

12 Подобряване качеството на живот на хората от третата възраст в
община Белене чрез предоставяне на услугите „Социален асистент”
и „Домашен помощник” за равноправен и независим живот.
Създаване на реална възможност за реализиране правото на 30
лица с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието,
свободното време и поддържане на лични контакти; Ограничаване
зависимостта от институционален тип грижи на 20 възрастни, които
по различни причини са изключени от социалния живот;
Разширяване обхвата на социалните услуги в Община Белене чрез
предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен
помощник”.

1
BG051PО001/5.2/D02/0002

Продължителност
(месеци)

Договор номер в МИКСИ

Наименование на
бенефеициента

Склю

115 245,13

108 662,73

12 С проекта се цели да се подобри качеството на живот на хора с
увреждания, самотно живеещи възрастни хора от община Искър и
техните семейства и да се избегне риска от попадане в
институционален тип грижи, като се създадат условия за ефективно
упражняване на правото им на труд и социално включване; да се
установи модел за предоставяне на социални услуги от комплексен
тип, съобразени с индивидуалните нужди на хората с увреждания в
общината; да се повиши качеството на услугите „Социален
асистент” и „Домашен помощник”; да се разширят видовете и
териториалния обхват на социалните услуги и да се повиши
ефективността от участието на ключовите заинтересовани публични
институции и организации в процеса на реализация на социалните
услуги и организирането им в местна мрежа

1. Сключени договори с 30
потребители на услугата
"социален асистент" и 20
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 15
социални асистенти и 5 домашни
помощници

1. Сключени договори с 16
потребители на услугата
"социален асистент" и 40
потребители на услугата
"социален "домашен помощник"
2. Сключени договори с 8
социални асистенти и 32
домашни помощници

2
BG051PО001/5.2/D02/0003

"Регионално
Русе
BG051PO001-5.2.04дружество за заетост
0135-С0001
и структурно
развитие - Ветово"
ООД

ул. Дунав 3
гр. Ветово

Град/село: Ветово,
Сеново, Глоджево,
с.Смирненски, с.
Писанец - Област Русе

"Развитие на услугата
„социален асистент” в
община Ветово, област
Русе"

114 565,99

108 029,99

на труда социални услуги и повишаване на трудоспособността и
продължителността на трудовия живот на хората с увреждания в
община Ветово чрез предоставяне на различни форми на социални
услуги и социално подпомагане.
Да се създадат условия за предоставяне на услугата „Социален
асистент” на 40 лица с над 50% трайно намалена работоспособност
от община Ветово и да се създадат механизми за представяне на
възможностите на услугата „Социален асистент” пред жителите на
общината.

3
BG051PО001/5.2/D02/0004

BG051PO001-5.2.04- Дружество за заетост Смолян
и структурно
0011-С0001
развитие "Мадан"
ООД

ул.
град Мадан и Кметства
„Обединение” в общината
№ 16
4900 гр. Мадан

"Надежда за достоен
живот - гр. Мадан"

бул. “Хр. Ботев“ Град Роман и селата
№ 136
Долна Бешовица,
Гр. Роман
Камено поле, Караш,
Кунино, Курново,
Радовене, Синьо бърдо,
Стояновци, Струпец,
Хубавене - Област
Враца

"Грижа в семейна среда за
достоен и независим
живот на самотно живеещи
възрастни хора и хора с
увреждания в община
Роман"

12 Развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара

78 964,90

74 655,70

12 Целта е да се разшири обхвата и да се усъвършенстват
предоставяните от организацията социални услуги в общността в
община Мадан, да се създадат възможности за участие в пазара на
труда на възрастни с увреждания и за повишаване на
независимостта и за самостоятелно справяне с ежедневните
дейности на зависими групи от хора.
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BG051PО001/5.2/D02/0005

BG051PO001-5.2.040187-С0001

Община Роман

Враца

118 919,20

112 067,20

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и на
самотно живеещи хора на територията на община Роман, чрез
създаване на условия за ефективно упражняване на правото им да
бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране
на ежедневието и живота си и на социално включване, включително
и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от
зависимост от институционален тип грижи. Усъвършенстване и
подобряване на услугата „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се
от постоянно обслужване в ежедневието си; Повишаване на
професионалните умения и мотивация на домашните помощници
чрез надграждащи обучения;

1. Сключени договори с 40
потребители на услугата
"социален асистент"
2. Сключени договори с 20
социални асистенти

1. Сключени договори с 12
потребители на услугата
"социален асистент" и 18
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 6
социални асистенти и 9 домашни
помощници
1. Сключени договори с 46
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 23
домашни помощници
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1

Териториална
Русе
организация на
научно-техническите
специалисти

BG051PО001/5.2/D02/0006

BG051PO001-5.2.040083-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0007

BG051PO001-5.2.040059-С0001

Община Първомай

BG051PО001/5.2/D02/0008

BG051PO001-5.2.040109-С0001

Община Габрово

BG051PO001-5.2.040184-С0001

Община Враца

BG051PO001-5.2.040064-С0001

Община Борино

ул.
Александровска
28
гр. Русе

Град Бяла и селата:
"Предоставяне на услугата
Бистренци, Босилковци, домашен помощник Ботров, Дряновец,
община Бяла"
Копривец, Лом
Черковна, Пейчиново,
Полско Косово, Стърмен
и Пет Кладенци Област Русе

116 126,18

110 414,18

12

ул. ”Братя
Град: Първомай и
"Грижа в семейна среда за
Миладинови-юг” селата Драгойново,
хора в нужда от община
№ 50
Градина, Дълбок извор, Първомай"
4270 гр.
Бяла река - Област:
Първомай
Пловдив

114 431,94

109 311,94

12 Подобряване качеството на живот и подкрепа за социално

103 044,42

12 Повишаване благосъстоянието и подобряване стандарта на живот

Предоставяне на социални услуги, еквивалентни на потребностите
на целевите групи; Подобряване на качеството на живот на хора с
увреждания и самотно живеещи хора като се създадат условия за
ефективно упражняване на правото им на независимост и социално
включване и намаляване на риска от зависимост от институционален
тип грижи чрез предоставяне на услугата „домашен помощник” .
Разширяване на обхвата на социалните услуги в общината в отговор
на увеличеното им търсене. създаване на нови работни места в
сектора на социалните услуги. Повишаване на професионалните
умения на домашните помощници чрез въвеждащи и надграждащи
обучения и мотивация

1. Сключени договори с 60
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 38
домашни помощници

6
Пловдив

1. Сключени договори с 18
включване на самотно живеещи възрастни хора, хора с увреждания потребители на услугата
и техните семейства като се разшири обемът и се повиши качеството "социален асистент" и 17
потребители на услугата
на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в
общността. Подкрепа за участие в обществения живот, в това число “Домашен помощник”
2. Сключени договори с 8
и за упражняване правото на труд чрез разширяване обхвата на
социални асистенти и 8 домашни
услугата „Социален асистент”; Превенция на настаняването в
помощници
специализирани институции. Повишаване на професионалните
качества и мотивация на преките доставчици на услугите, чрез
поддържащо обучение, супервизия и консултации;
Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги;

7
Габрово пл. Възраждане град Габрово
3
5300 Габрово

„Домашният помощник грижа в семейна среда за
независимост и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотноживеещи хора"

107 634,42

Враца

ул. “Стефанаки Град Враца - Област
Савов” № 6 Враца
3000 Враца

"Заедно за по-добър
живот"

127 589,06

4824 с. Борино село Борино - Област
община Борино Смолян

"Живот с достойнство - с.
Борино"

на самотноживеещи и хора с увреждания, чрез социалната услуга
„домашен помощник” на лица, нуждаещи се от подпомагане при
ежедневното си обслужване, зачитайки личното пространство и
достойнство; Превенция на риска от създаване на зависимост от
институционален тип грижи, посредством предоставяне на
качествени грижи в семейна среда; Изграждане на умения и
мотивация у домашните помощници за предоставяне на качествена
и квалифицирана грижа на потребителите в семейна среда;
Разкриване на нови работни места и разширяване обхвата на
предоставените социални услуги в община Габрово.

1. Сключени договори с 50
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 18
домашни помощници

8
BG051PО001/5.2/D02/0009

119 089,06

12 Разширяване, усъвършенстване и постигане на устойчивост на
услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора в
община Враца, които имат потребност от постоянно обслужване в
ежедневието си. Създаване на възможности хората, нуждаещи се от
социални услуги, да повишават независимостта си и да взимат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието си и на
живота си. Насърчаване на хора с увреждания активно да участват в
обществения живот, включително и като упражняват правото си на
труд, чрез разширяване обхвата на услугата „Социален
асистент”.Повишаване на професионалните умения и мотивация на
социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи
обучения. Създаване на нови работни места в сектора на
социалните услуги, за специалисти търсещи допълнителна работа.
Повишаване на ефективността на участие на публичните институции
в процеса на реализацията на проекта.

1. Сключени договори с 24
потребители на услугата
"социален асистент" и 26
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 12
социални асистенти и 13
домашни помощници

9
BG051PО001/5.2/D02/0010

Смолян

69 610,55

65 875,93

12 Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на
живот на уязвими и зависими групи – възрастни с увреждания и
самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални
услуги в семейна среда на територията на община Борино
Разширяване на обхвата и усъвършенстване на предоставяните от
общината социални услуги в общността в община Борино.
- Създаване на възможности за участие в пазара на труда на
родители на възрастни с увреждания.
- Създаване на възможности за активно участие, за повишаване на
независимостта и за самостоятелното справяне с ежедневните
дейности и живота на зависими групи от хора

1. Сключени договори с 14
потребители на услугата
"социален асистент" и 12
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 7
социални асистенти и 6 домашни
помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0011

BG051PO001-5.2.04- "Любомир Мишев КИМ 96" ЕТ
0016-С0001

Враца

ул. ”Г.
Димитров” №
38
село Игнатица

Област: Враца
"Социални услуги в
Община: Мездра
и
семейна среда"
прилежащите на
територията на Община
Мездра села

114 199,24

108 215,24

12 Цели се да се да се създадат възможности хората, нуждаещи се от
социални услуги, да повишават независимостта си и да взимат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието си и на
живота си, да се насърчат хора с увреждания активно да участват в
обществения живот, включително и като упражняват правото си на
труд, чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент” и
да се усъвършенстват услугите „Социален асистент” и „Домашен
помощник” като се повишат професионалните умения и мотивация
на социалните асистенти и домашните помощници

1. Сключени договори с 26
"социален асистент" и 7
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 13
социални асистенти и 7 домашни
помощници
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2

Фондация "Тайм
Екопроекти"

BG051PО001/5.2/D02/0012

BG051PO001-5.2.040017-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0013

BG051PO001-5.2.04- ЕТ "Христинка
Стефанова"
0018-С0001

София

пл.
„Възраждане”,
3, ет. 3, ап. 15
1303 София

София

"Надежда за достоен
живот - социални
асистенти и домашни
помощници за възрастни с
увреждания и самотно
живеещи"

120 547,96

114 277,96

12 Целта е да се подобри качеството на живот на възрастни хора с

Ловеч

ул. „Милин
камък" № 15
гр. Луковит

Област: Ловеч
Община: Луковит
Град/село:гр. Луковит,
селата Дерманци,
Тодоричене, Бежаново,
Беленци, Карлуково,
Ъглен, Торос,
Петревене, Румянцево

"Възможност за независим
живот и социално
включване на хора с
увреждания и самотно
живеещи хора от община
Луковит чрез предоставяне
на социални услуги
„социален асистент” и
„домашен помощник”

121 416,46

111 823,46

12 С проекта се цели да се намали рискът от зависимост от

"Социален асистент искрица за независим
живот на хора с
увреждания или тежко
болни и самотни хора от
община Неделино"

117 933,92

"Предоставяне на
социалната услуга
„социален асистент” за
лица от община
Ботевград"

106 084,99

1. Сключени договори с 20
потребители на услугата
увреждания и самотноживеещи чрез създаване на условия за
"социален асистент" и 15
реализиране на правото им да бъдат активни и да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота потребители на услугата
си, да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи "домашен помощник"
2. Сключени договори с 20
и да се усъвършенства и подобри слугата „Социален асистент” и
социални асистенти и 15
„Домашен помощник” като се създаде граждански контрол за
домашни помощници
предоставяните социални услуги.

12
институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ, да се
създаде реална възможност за реализиране на правото на хора с
различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота
си; да се усъвършенства и подобрят услугите „социален асистент” и
„домашен помощник” като се повишат професионалните умения и
мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез
обучения и се повиши ефективността на участие на ключовите
заинтересовани публични институции в процеса на предоставяне на
услугите

13
BG051PО001/5.2/D02/0014

14
BG051PО001/5.2/D02/0015

15
BG051PО001/5.2/D02/0016

Община Неделино

Смолян

ул. „Ал.
Стамболийски”
104
гр. Неделино
4990

гр. Неделино и селата
Бурево, Върли дол,
Върлино, Гърнати,
Диманово, Еленка,
Изгрев, Козарка, Кочани,
Крайна, Кундево,
Оградна, Средец, Тънка
Бара и Дуня - област
BG051PO001-5.2.04- Фондация "Агенция Софийск ж.к. Люлин 7, град Ботевград и
за правна сигурност и а
ул. Добринова прилежащите му села
0004-С0001
медиация"
скала № 42
Грийн сити
център Офис
54
BG051PO001-5.2.040024

BG051PO001-5.2.040050-С0001

Община Хасково

Хасково пл. Общински 1 Град Хасково
6300 Хасково

"Предоставяне на
социалната услуга в
общността „социален
асистент”

112 146,92

99084,99

12 Създаване на реална възможност за реализиране на правото на
хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота
си и усъвършенстване и подобряване на социалните услуги за
възрастни с увреждания, чрез нов подход при ангажиране на
социалните асистенти .

12 Целта е да се предотврати настаняването в специализирани
институции на възрастни и самотноживеещи хора от община
Ботевград и прилежащите й села, да се подкрепят възрастните хора
и лицата с увреждания да се чувстват самостоятелни в обичайна
домашна среда, чрез надграждане и утвърждаването на услугата “
Социален асистент”

96 286,63

95 426,63

12 Преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и
самотноживеещи хора, чрез подкрепа на тяхната самостоятелност и
независимост, гарантиране на равноправното положение и
повишаване на качеството им на живот в семейна среда.
Удовлетворяване на индивидуалните потребности и предпочитания
на потребителите, чрез предоставяне на социалната услуга в
семейна среда при зачитане на личното пространство и достойнство
и съобразяване с индивидуалните потребности, насърчаване на
потребителите при вземането на решения, отнасящи се до начина
им на живот и насърчаване на самостоятелността им,
Предотвратяване настаняването в специализирани институции и
реинтегриране на лица, които са ги напуснали. Създаване на
професионален екип от квалифицирани социални асистенти за
извършване на социални услуги.
Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги и
повишаване на мотивацията им чрез надграждащи обучения

1. Сключени договори с 14
потребители на услугата
"социален асистент" и 40
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори със 7
социални асистенти и 20
домашни помощници

1. сключени договори с 42
потребители на услугата
"социален асистент"
2. Сключени договори с 42
социални асистенти на 4 часов
работен ден или 21 на 8 часов

1. Сключени договори с 35
потребители на услугата
"социален асистент"
2. Сключени договори с 15
социални асистенти

1. Сключени договори с 42
потребители на услугата
"социален асистент"
2. Сключени договори с 21
социални асистенти

16
BG051PО001/5.2/D02/0017

BG051PO001-5.2.04- Фондация "Институт София
за социални услуги в
0149-С0001
общността" (ИСУО)
София

ж.к. “Овча
купел”, бул.
“Овча купел”,
ул. 672 № 3А
София 1618

Град Горна Оряховица и "Социални услуги в
гр. Долна Оряховица домашна среда в община
Област Велико Търново Горна Оряховица"

118 256,44

113 686,44

уязвими групи хора от община Горна Оряховица. Подобряване
качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора
чрез комплекс от социални услуги; създаване на условия за
активност и социално включване на нуждаещите се чрез превенция
на риска и подкрепа за реинтеграция; Повишаване на качеството и
устойчивостта на услугата “Социален асистент” чрез обучение и
консултиране на асистентите и чрез партньорство с отговорните
институции.

17
BG051PО001/5.2/D02/0018

BG051PO001-5.2.040198-С0001

Община Вълчи дол Варна

пл. „Христо Населени места на
"Подкрепа за достоен
Ботев” № 1 територията на Община живот"
гр. Вълчи дол Вълчи дол - област
Варна

12 Предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда на

112 414,80

104 914,80

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно
живеещи хора, чрез предоставяне на социална услуга „Домашен
помощник”. Преодоляване на социалната изолация и зависимости на
хората с увреждания и самотно живеещи хора; превенция от
институционални тип грижи за хора нуждаещи се от помощ в
обслужването;
Обучение и осигуряване на заетост на наетите домашни помощници

1. Сключени договори с 35
потребители на услугата
“Социален асистент”
2. Сключени договори с 16
социални асистенти

1. Сключени договори с 50
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
домашни помощници

18
BG051PО001/5.2/D02/0019

19

BG051PO001-5.2.04- Община Гоце Делчев Благоевг
рад
0056-С0001

ул. Царица
Йоанна 2
2900 Гоце
Делчев

Град Гоце Делчев и
селата Буково,
Борово,Лъжница,Корниц
а и Брезница - Област
Благоевград

"Грижа за хора с
увреждания и самотно
живеещи лица в община
Гоце Делчев"

107 176,64

101 791,04

12 Превенция на институционализацията и социалната изолация на
деца, възрастни хора с увреждания и самотно живеещи лица
Специфичните цели на проектното предложение са осигуряване на
качествена грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно
обгрижване в ежедневието си хора с увреждания, самотно живеещи
и др., създаване на условия за социално включване и преодоляване
на социалната изолация, както и квалифициране на безработни лица
за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен
помощник”.

1. Сключени договори с 24
потребители на услугата
"социален асистент" и "домашен
помощник"
2. Сключени договори с 6
социални асистенти и 12
домашни помощници

3

BG051PО001/5.2/D02/0020

BG051PO001-5.2.040075-С0001

Община Велики
Преслав

Шумен

ул. „Борис
Спиров” 58
9850 Велики
Преслав

Град Шумен, Велики
Преслав и селата в
общината - област
Шумен

"Грижа в семейна среда на
територията на община
Велики Преслав"

104 438,62

93 938,62

BG051PО001/5.2/D02/0021

BG051PO001-5.2.040118-С0001

Община Велико
Търново

Велико
Търново

пл. “Майка
България” 2
5000 Велико
Търново

Градовете Велико
"Достоен живот за хората в
Търново, Дебелец,
неравностойно социално
Килифарево и селата
положение
Ресен, Церова кория Област Велико Търново

118 951,82

113 296,82

12

Разширяване възможността за подобряване качеството на живот на 1. Сключени договори с 50
самотно живеещи възрастни мъже и жени, на хора в неравностойно потребители на услугата
“Домашен помощник”
положение с различни видове увреждания, които изпитват
2. Сключени договори с 25
необходимост от помощ при извършване на всекидневните си
домашни нужди и създаване на условия за независимост и социално домашни помощници
включване чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда на
нуждаещите се от постоянно обгрижване. Разширяване обема,
многообразието и целенасочеността на предоставените социални
услуги за постигане на по-устойчива и активна социална услуга, както
и социално обслужване. Популяризиране и усъвършенстване на
услугата “домашен помощник” за подпомагане на самотно живеещи
възрастни хора и хора с увреждания в ежедневието им. Повишаване
на професионалните умения на домашните помощници и мотивация
на наетите лица.

20
12 Предоставяне и усъвършенстване на услугата “Социален асистент” и 1. Сключени договори с 6 (вкл. 2
деца) потребители на услугата
развитие на услугата “Домашен помощник” на територията на
"социален асистент" и 34
община Велико Търново;Насърчаване на независимостта и
участието в обществения живот на хората в социално неравностойно потребители на услугата
“Домашен помощник”
положение;
Предотвратяване настаняването в специализирани институции чрез 2. Сключени договори с 3
предоставяне на социални услуги в семейна среда;
социални асистенти и 17
Подпомагане на безработните членове на семейства, в които има
домашни помощници
деца с увреждания чрез предоставяне на алтернативен избор за
активно участие в реалния пазар на труда.Осигуряване на нови
работни места и квалификация в сферата на социалните услуги;

21
BG051PО001/5.2/D02/0022

BG051PO001-5.2.040188-С0001

Сдружение
Смолян
"Дружество за
разпространение на
знания" - Смолян

бул. ”България” Населени места в
№ 24А
Смолянска община
гр. Смолян

"За достоен и независим
живот в Родопите"

117 029,96

ж.к. Илинден, Град Плевен
бл. 1
гр. София 1309

"За равен достъп"

117 228,44

103 628,44

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно

„Възможност за промяна
чрез предоставяне на
услугите “Домашен
помощник” и “Социален
асистент.”

107 555,19

100 976,19

12 Проектът си поставя за цел подобряване качеството на живот на

108 579,96

12 Подобряване възможностите за независим живот и социално
включване чрез разширяване обхвата и повишаване качеството на
предлаганите социални услуги „Социален асистент” и „Домашен
помощник” за възрастни с увреждания и самотно живеещи лица.
Промяна на обществените нагласи и повишаване информираността
на общността за право на избор за независим живот и социално
включване на потребителите; Подпомагане на хората с увреждания
за организиране на самостоятелен живот; Предотвратяване
институционализацията за самотно живеещи лица със затруднено
самообслужване; Социално психологическа подкрепа на лица с
ментални увреждания за развиване на социални умения. Насочване
към заетост и придружаване на работно място; Увеличаване броя и
развиване професионалния капацитет на заетите в социалните
услуги; Усъвършенстване на партньорската мрежа и повишаване
управленският и технически капацитет на организациите,
мултиплициране на добри практики.

1. Сключени договори с 6
потребители на услугата
"социален асистент" и 54
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 6
социални асистенти и 27
домашни помощници

22
BG051PО001/5.2/D02/0023

BG051PO001-5.2.04- Сдружение "Здравен София
форум"
0152-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0024

Хасково ул. “Св.
Град Тополовград BG051PO001-5.2.04- Сдружение за
младежки инициативи
Богородица” № Област Хасково
0156-С0001
и толерантност
5
“Просто приятели”
гр. Тополовград

1. Сключени договори с 20
живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване потребители на услугата
на правото им на независимост и социално включване, включително "социален асистент" и 40
потребители на услугата
и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от
“Домашен помощник”
зависимост от институционален тип грижи.
Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” и 2. Сключени договори с 10
„Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване социални асистенти и 15
домашни помощници
в ежедневието си в Община Плевен;
Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи
на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално
включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.

23
хора с увреждания и самотно живеещи хора на територията на
община Тополовград, чрез създаване на условия за ефективно
упражняване на правото им на независимост и социално включване,
както и намаляване на риска от зависимост от институционален тип
грижи; въвеждане на нова, иновативна услуга за общината
„Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от
постоянно обслужване в ежедневието си. Създаване на реална
възможност за реализиране правото на хората с различни видове
увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения
за организиране на ежедневието и живота си. Повишаване
качеството на професионалните умения и мотивация на социалните
асистенти и домашните помощници чрез встъпителни и
надграждащи обучения.

1. Сключени договори с 45
потребители на услугата
"социален асистент" и 15
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 15
социални асистенти и 5 домашни
помощници

24

4

BG051PО001/5.2/D02/0025

BG051PO001-5.2.040054-С0001

Сдружение
Търгови
"Стратегии, идеи и ще
дейности за
устойчиво развитие
на град Опака"

ул. „България” Град Опака и селата
№ 92
Крепча, Гърчиново,
гр. Опака
Люблен, Голямо
Градище, Горско
Абланово - Област
Търговище

"Достойни и независими"

78 438,05

72 102,05

12 Осигуряване на дългосрочно и качествено предоставяне на услугите 1. Сключени договори с 10
“Социален асистент” и “Домашен помощнник”, чрез което да се
подобри качеството на живот и се предотврати попадане в
институции на самотни възрастни и болни хора от град Опака и
селата на общината. Удовлетворяване на установена конкретна
потребност у самотноживеещи възрастни и болни хора за достойно
преживяване на своите старини. Утвърждаване и развитие на нов
европейски модел за грижа и подкрепа на възрастните хора;
Създаване на местен ресурс от обучени и мотивирани безработни и
други лица, способни да предоставят качествени социални услуги

потребители на услугата
"социален асистент" и 30
потребители на услугата
домашен помощник
2. Сключени договори с 5
социални асистенти и 15
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0026

BG051PO001-5.2.040116-С0001

Община Бойница

BG051PO001-5.2.040117-С0001

община Радомир

Видин

с. Бойница
Град/село: Бойница,
"Помощ на хората в
общ. Бойница Раброво, Шишенци,
неравностойно положение"
Бориловец, Периловец,
Гр.колиби, Каниц,
Шипиковски колиби и
Халовски колиби Област Видин

87 656,86

82 236,86

12 Подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната
изолация на лица с трайни увреждания и самотноживеещи лица чрез
създаване на условия да бъдат активни, да вземат самостоятелни
решения за организиране на ежедневието и живота, като се разшири
обемът, многообразието и целенасочеността на социалната услуга
"Домашен помощник", предоставяна в община Бойница. Намаляване
на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора,
нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез
превенция на риска и подкрепа за реализация.

1. Сключени договори с 50
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0027

Перник

Пл. „Свобода”
No. 20
гр. Радомир,
2400

селата Дрен, Долна
Диканя, Горна Диканя и
Гълъбник в община
Радомир - Област
Перник

"За един по-добър живот
на самотноживеещи хора и
хора с увреждания в
община Радомир"

119 707,61

"Подкрепа за равен шанс и
пълноценен живот"

103 323,11

96 740,71

108 909,65

104 365,65

69 112,04

60 544,04

110 467,61

12 Усъвършенстване и подобряване на услугите „Домашен помощник” 1. Сключени договори с 18
и «Социален асистент» за хора, нуждаещи се от постоянно
обслужване в ежедневието си в малките населени места.
Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи
на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално
включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.
Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги в
община Радомир. Повишаване на професионалните умения и
мотивация домашните помощници и социалните асистенти чрез
надграждащи обучения.
Повишаване ефективността на участие на ключовите
заинтересовани публични институции в процеса на реализация на
проекта при създаване на социоконсултантско бюро за
предоставяне на социални услуги в с. Долни Раковец.

потребители на услугата
"социален асистент" и 24
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 9
социални асистенти и 12
домашни помощници

Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и
самотно живеещи възрастни хора в община Плевен и техните
семейства, като се създадат условия за ефективно упражняване на
правото им на труд и социално включване. Създаване на устойчив
модел за предоставяне на социални услуги от комплексен тип,
съобразени с индивидуалните нужди на хората с увреждания на
територията на гр. Плевен. Подобряване качеството на услугата
„Социален асистент” и „ Домашен помощник”. Подкрепа за
пълноценно участие в обществения живот, превенция на риска от
попадане в институционален тип грижи и реинтеграция на хора с
увреждания на територията на гр. Плевен.

1. Сключени договори с 20
потребители на услугата
"социален асистент" и 20
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
социални асистенти и 20
домашни помощници

27
Сдружение за
Плевен
заетост, социални
дейности и развитие "Искър-Вит-Дунав"

ул. Св.Св.
град Плевен
Кирил и
Методий № 70
гр. Долна
Митрополия

BG051PО001/5.2/D02/0028

BG051PO001-5.2.040077-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0029

BG051PO001-5.2.040086-С0001

Сдружение "2002
Надежди"

Пазардж
ик

ул.”Батак” № Град Пазарджик и
"Достоен живот"
23
принадлежащите села
гр. Пазарджик към Общината - област
Пазарджик

BG051PО001/5.2/D02/0030

BG051PO001-5.2.040128-С0001

Община Златоград

Смолян

ул. „Стефан Град Златоград Област "Независимост и социално
Стамболов” 1 Смолян
включване на хора с
град Златоград
увреждания и самотно
живеещи хора от община
Златоград"

12

28
12 Подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната

1. Сключени договори с 10
потребители на услугата
изолация на лица с трайни увреждания и самотноживеещи лица,
включително и на семейства, в които има деца с трайни увреждания, "социален асистент" и 35
потребители на услугата
зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен
“Домашен помощник”
избор за активно участие в реалния пазар на труда. Създаване на
2. Сключени договори със 6
условия на лица с трайни увреждания и самотноживеещи лица да
социални асистенти и 20
бъдат активни, да упражняват правото си на труд и да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота домашни помощници
си чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент и
“Домашен помощник “. Намаляване риска от зависимост от
институционален тип грижа, като се разшири обемът,
многообразието и целенасочеността на социалните услуги,
предоставяни в община Пазарджик
Разширяване териториалния обхват на социалните услуги.
Създаване на допълнителни работни места в сектора за социални
услуги

29

30

12 Основната цел на проекта е да подобри качеството на живот на хора 1. Сключени договори с 30
с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за потребители на услугата
"социален асистент"
ефективно упражняване на правото им да бъдат активни и да
вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и 2. Сключени договори с 15
живота си, правото им насоциално включване, включително и чрез социални асистенти
упражняване правото на труд. Намаляване риска от зависимост от
институционален тип грижи чрез превенция на риска и подкрепа за
реинтеграция. Повишаване на професионалните умения и мотивация
на “социалните асистенти”, чрез организиране и провеждане на
обучителен курс.

5

BG051PO001-5.2.040134-С0001

"Джи Ем Пи
Комерсиал" ООД

Сливен

BG051PО001/5.2/D02/0032

BG051PO001-5.2.040129-С0001

Община Кресна

Благоевг
ул.
рад
’’Македония’’ №
96
град Кресна
област
Благоевград

BG051PО001/5.2/D02/0033

BG051PO001-5.2.040193-С0001

Община Правец

Софийск
а

пл. “Тодор
Град Правец и селата
Живков” № 6 Разлив, Осиковска
2161 гр. Правец Лъкавица, Осиковица,
Джурово, Равнище,
Видраре, Манаселска
река, Калугерово и
Своге - Област
Софийска

BG051PO001-5.2.040136-С0001

Община Малко
Търново

Бургас

BG051PO001-5.2.040141-С0001

Община Перник

Перник

BG051PО001/5.2/D02/0036

BG051PO001-5.2.040142-С0001

Община Кърджали

BG051PО001/5.2/D02/0037

BG051PO001-5.2.040144-С0001

Община Айтос

BG051PО001/5.2/D02/0031

Бул. Х. Димитър Град Сливен и
№ 14 ет. 3
прилежащите квартали
Гр. Сливен

"Социални услуги в
семейна среда"

103 467,11

94 967,11

12 Целта е да допринесе за подобряване качеството на живот и
социалното включване на хората от уязвими и зависими групи чрез
предоставяне на активни социални услуги в семейна среда . Да се
преодолее социалната изолация и да се неутрализира риска от
институционализация на 40 самотно живеещи възрастни хора и хора
с увреждания от община Сливен чрез предоставяне на услугите
„Социален асистент” и „Домашен помощник”.

1. Сключени договори с 8
потребители на услугата
"социален асистент" и 32
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 4
социални асистенти и 16
домашни помощници

31
Град Кресна и селата:
"Заедно вкъщи"
Стара Кресна; Долна
Градешница, Сливница,
Горна Брезница, с.
Ощава - област
Благоевград

108 902,27

102 932,97

12

"Социален асистент” и
„домашен помощник” за
независим живот"

119 503,84

106 447,84

12 1. Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” 1. Сключени договори с 22

ул.
Град Малко Търново
“Малкотърновск Област Бургас
а комуна” № 3
гр. Малко
Търново

"Предоставяне на
социалната услуга
„домашен помощник” в
ообщина Малко Търново

66 703,56

пл. „Свети Иван гр. Перник
Рилски” 1А
гр. Перник 2300

"Грижа в семейна среда за
независим и достоен
живот на самотно живеещи
хора в община Перник"

96 849,52

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и
самотноживеещи хора и на семействата, в които има деца с трайни
увреждания, създаване на условия за социално включване и
независимост чрез доставка на социални услуги в общността.
Въвеждане, развитие и усъвършенстване на услугите „Домашен
помощник", ”Социален асистент”, „Социален асистент за деца” като
акцентът на комплексната социална работа с цялото семейство се
поставя върху жените; Насърчаване на равните възможности за
социалноизолираните групи. Превенция на институционализирането
за деца и възрастни; Повишаване на професионалните качества и
мотивация на преките доставчици на услугите чрез въвеждащо,
поддържащо и практическо обучение, регулярни супервизии и
консултации. Създаване на нови работни места в сектора на
социалните услуги.

1. Сключени договори с 10 (вкл. 2
деца) потребители на услугата
"социален асистент" и 55
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 8
социални асистенти и 21
домашни помощници

32

33
BG051PО001/5.2/D02/0034

61 824,84

и „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянни грижи и
подкрепа в ежедневието си.
2. Намаляване на риска от развитие на зависимост от
институционални грижи при хора, нуждаещи се от помощ за
самостоятелен живот и социално включване, чрез превенция на
риска и подкрепа за реинтеграция.
Качествено социално обслужване в общността за лица в
неравностойно положение от община Правец.

потребители на услугата
"социален асистент" и 40
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 15
социални асистенти и 15
домашни помощници

12 Разширяване на обхвата на предоставените социалните услуги за

1. Сключени договори с 25
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 13
домашни помощници

подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно
живеещи хора чрез осигуряване на качествена грижа в семейна
среда, подкрепяне самостоятелността на потребителите със
зачитане на личните предпочитания, създаване на условия за
социално включване и намаляване на риска от зависимост от
институционален вид грижи. Повишаване на квалификацията и
професионалните умения на наетите лица. Осигуряване на заетост.
Информиране на обществеността за проблемите на самотно
живеещите и хората с увреждания, свързани със социална изолация
и мерките за нейното преодоляване и превенция.

34
BG051PО001/5.2/D02/0035

96 849,52

12 Подобряване качеството на живот и социалната интеграция на
възрастните и самотно живеещи хора на територията на община
Перник, чрез доставяне на социалната услуга домашен помощник.
Осигуряване на по-добри жизнени условия на възрастните лица в
домашна и позната за тях среда чрез задоволяване на ежедневните
и здравните им потребности.

1. Сключени договори с 40
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
домашни помощници

35
Кърджал бул.”България” Град Кърджали
и
41
6600 Кърджали

"Подкрепа за промяна"

111 578,68

108 078,68

12 Главна цел на проекта е развитие и усъвършенстване на услугата

116 856,43

112 756,43

12 Предоставяне на социални услуги в общността на уязвими групи от

1. Сключени договори с 20
“Социален асистент” и “Домашен помощник” в Община Кърджали,
потребители (вкл. 15 деца) на
което ще допринесе за подобряване качеството на живот на
услугата "социален асистент" и
възрастни и деца с увреждания и самотно живеещи хора и ще
35 потребители на услугата
създаде условия за ефективно упражняване на правото им на
“Домашен помощник”
независимост, ще насърчи желанието им за социално включване и 2. Сключени договори с 10
социални асистенти и 12
ще намали риска от институционален тип грижа. Разширяване на
домашни помощници
кръга от услуги, предоставяни в семейна среда и насочени към
възрастни и деца с увреждания и самотно живеещите хора.
Утвърждаване на професиите “социален асистент” и “домашен
помощник” в Община Кърджали, чрез създаване на условия за
поддържащо обучение, консултации и обмяна на опит. Преодоляване
на негативното отношение към ползването на социални услуги в
домашна среда Създаване на нови работни места в сферата на
социалните услуги

36
Бургас

Град Айтос и селата на "Социални услуги в
ул. „Цар
Освободител” 3 община Айтос - Област общността за самотно
гр. Айтос
Бургас
живеещи стари хора и хора
с увреждания в община
Айтос"

община Айтос. Преодоляване на социалната изолация на самотно
живеещи възрастни хора и хора с увреждания чрез предоставяне в
семейна среда на услугата „Социален асистент”. Създаване условия
за повишаване качеството на услугата Социален асистент, чрез
обучение и консултиране на асистентите. Издигане престижа и
обществения статус на професията Социален асистент. Развитие на
устойчиви местни партньорства за подобряване достъпа до
социални услуги в местен мащаб.

1. Сключени договори с 40
потребители на услугата
“Социален асистент”
2. Сключени договори с 20
социални асистенти

37

6

Община Разлог

Благоевг
рад

ул. „Ст.
Град Разлог и селата
Стамболов” 1 Баня, Бачево, Годлево,
2760 Разлог Горно Драглище,
Добърско, Долно
Драглище, Елешница Област Благоевград

BG051PО001/5.2/D02/0038

BG051PO001-5.2.040145-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0039

пл. ”Георги
BG051PO001-5.2.04- Община Благоевград Благоевг
рад
Измирлиев” №
0146-С0001
1
гр. Благоевград
2700

"Достоен живот в семейна
среда чрез предоставяне
на услугата „домашен
помощник”

113 623,56

102 870,56

12

"Предоставяне на
социални услуги в
общността за хора с
увреждания и самотно
живеещи стари хора от
община Благоевград"

116 468,95

109 446,55

12 Да се повиши качеството на живот на хора в неравностойно

„Избор на достоен живот и
независимост”

116 975,50

Градовете В. Търново и "Грижа в общността Дебелец и селата
услуги „социален асистент”
Ресен, Плаково,
и „домашен помощник”
Леденик - Област
Велико Търново

117 089,24

111 377,24

12 Подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез

Град Кнежа - Област
Плевен

119 711,46

111 225,06

12 Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно 1. Сключени договори с 16

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно
живеещи възрастни хора на територията на община Разлог чрез
разширяване на предлаганите социални услуги в общността и
осигуряване на условия за достоен живот в семейна среда за
подкрепа на тяхната независимост и социално включване.
Предоставяне на достъп до нова социална услуга „Домашен
помощник” на територията на Община Разлог; намаляване на риска
от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се
от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на
риска и подкрепа за реинтеграция; създаване на реална възможност
за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания
да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за
организиране на ежедневието и живота си; постигане на по-добро
качество на живот и запазване на достойнството на потребителя;
предлагане на услуги, съответстващи на потребностите и ресурсите
на потребителя; Повишаване на професионалните умения и
мотивация на домашните помощници чрез надграждащи обучения.

1. Сключени договори с 52
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
домашни помощници

38
Град Благоевград и
прилежащите села към
Община Благоевград Област Благоевград

положение от Община Благоевград, чрез предоставяне на достъпна
социална услуга в общността-социален асистент
Повишаване качеството на услугата Социален асистент чрез
обучение и консултиране на социалните асистенти
Популяризиране на социалните услуги в общността и промяна на
обществените нагласи към проблемите и възможностите на хората в
неравностойно положение

39
BG051PО001/5.2/D02/0040

BG051PO001-5.2.040150-С0001

Фондация "Св.
Архангел"

София

ж.к. ”Западен Град София
парк”
ул. ”Западна” №
5
Гр. София

110 423,50

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно
живеещи възрастни хора с ограничения от здравословен характер от
гр. София, създаване на възможности за тяхната социализация и
независимост, осигуряване на ежедневнитеим потребности чрез
предоставяне на социалните услуги в семейна среда „социален
асистент” и „домашен помощник”, насърчаващи равните
възможности, социалното включване и правото на независимост,
като се намали риска от настаняването им в специализирани
институции.
Изгражане на екип от социални асистенти и домашни помощници и
повишаване на професионалните им умения и мотивация, чрез
подходящи обучения и консултации.
Създаване на възможности за професионална заетост в сектора на
социалните услуги. Повишаване на обществената информираност
относно възможностите за социалната интеграция на хора с
увреждания и самотно живеещи възрастни хора на територията на
гр. София

1. Сключени договори с 40
потребители на услугата
“Социален асистент”
2. Сключени договори с 20
социални асистенти

1. Сключени договори с 22
потребители на услугата
"социален асистент" и 12
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 12
социални асистенти и 6 домашни
помощници

40
BG051PО001/5.2/D02/0041

BG051PO001-5.2.040153-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0042

BG051PO001-5.2.040154-С0001

Сдружение
София
"Асоциация на
доставчиците на
социални услуги в
общността за стари
хора и лица с
увреждания"

ж.к. Люлин, ул.
311, бл. 320, вх.
А, ап. 20
София

1. Сключени договори с 12
разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот потребители на услугата
на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, като се
"социален асистент" и 28
разшири обемът и се повиши качеството на услугите „Социален
потребители на услугата
асистент” и „Домашен помощник”в общността. Намаляване на риска “Домашен помощник”
от зависимост от институционален тип грижа на хора, нуждаещи се 2. Сключени договори с 6
от помощ за обслужване и социално включване, чрез превенция на социални асистенти и 14
домашни помощници
риска. Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален
асистент” и „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно
обслужване в ежедневието си. Повишаване на професионалните
умения и мотивация на социалните асистенти и домашни помощници
чрез надграждащи обучения.

41

42

Община Кнежа

Плевен

ул. „Марин
Боев” № 69
гр. Кнежа

"Осигуряване на грижи за
хора в неравностойно
положение и самотно
живеещи възрастни хора
чрез дейности „социален
асистент” и „домашен
помощник” в община
Кнежа"

живеещите такива в Община Кнежа;
потребители на услугата
Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица в "социален асистент" и 56
общината,
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 8
социални асистенти и 18
домашни помощници

7

BG051PО001/5.2/D02/0043

BG051PO001-5.2.040157-С0001

Община Две могили Русе

бул.”България” Община: Две могили;
№ 84
Град Две могили и
гр. Две могили селата Баниска,
Батишница, Бъзовец,
Чилнов, Могилино,
Помен, Острица,
Кацелово, Каран
Върбовка - Област Русе

Независимост и достоен
живот за възрастни и деца
с увреждания и самотно
живеещи хора от Община
Две могили, чрез
предоставяне на услугите
Домашен помощник и
Социален асистент.

96 925,63

93 661,63

12 Специфичните цели на проекта са да се създаде реална възможност 1. Сключени договори с 3
за реализиране на правото на самотно живеещите стари хора и
хората с различни видове увреждания, включително и деца, да
бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране
на ежедневието и живота си; да се намали рискът от
институционализация на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване
и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за
реинтеграция в обществото като се предоставят качествени услуги
"социален асистент" и "домашен помощник"; да се предостави
алтернатива за професионално развитие на семейства, отглеждащи
дете с трайно увреждане, със специален фокус върху жените; да се
разшири териториалният обхват на социалните услуги от общинския
център към малките населени места в общината.

потребители (вкл. 1 дете) на
услугата "социален асистент" и
24 потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 3
социални асистенти и 19
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0044

BG051PO001-5.2.040165-С0001

Сдружение
"Сперанца"

Сливен

ул. “Антон
Иванов” № 6
гр. Твърдица

Област: Сливен
Община: Твърдица
Град/село: Твърдица

"Грижа в семейна среда на
хора с увреждания и
самотно живеещи хора от
община Твърдица чрез
предоставяне на услугата
„социален асистент” и
„домашен помощник”

98 570,50

Пл. "Академик
Николай Хайтов
"№9
гр. Асеновград
4230

Град Асеновград и
селата Конуш,
Козаново, Леново,
Новаково, Боянци, П.
Евтимово, Мулдава,
Тополово - Област
Пловдив

Създаване на
възможности за по-пълно
включване в социалния
живот и подобряване на
икономическия статус на
46 жители на община
Асеновград,
представители на всички
етнически общности, на
хора с различни видове
увреждания и самотно
живеещи хора, чрез
предоставяне на услугата
"Домашен помощник"

119 769,00

109 169,00

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно

"ФеърПлей"

104 815,77

104 815,77

12 Предоставяне на социални услуги, насочени към обгрижване в

81 987,40

75 704,20

97 586,28

90 706,28

89 866,50

12 Подобряване качеството на живот на 40 хора с увреждания и
самотноживеещи хора на територията на община Твърдица чрез
създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на
независимост и социално включване. Подкрепа на възрастните хора
и лицата с увреждания да се чувстват самостоятелни в обичайна
домашна среда. Усъвършенстване и подобряване на услугите
“Социален асистент” и “Домашен помощник” на територията на
общината. Създаване на нови работни места в сектора на
социалните услуги и повишаване на професионалните умения и
мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез
въвеждащи и надграждащи обучения.

1. Сключени договори с 20
потребители на услугата
"социален асистент" и 20
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 10
социални асистенти и 10
домашни помощници

44
Община Асеновград Пловдив

BG051PО001/5.2/D02/0045

BG051PO001-5.2.040192-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0046

BG051PO001-5.2.040186-С0001

"Медиком-социал"
ООД

София

BG051PО001/5.2/D02/0047

BG051PO001-5.2.040183-С0001

Община Върбица

Шумен

BG051PO001-5.2.040182-С0001

ЕТ "Тони -95"

1. Сключени договори с 46
потребители на услугата
живеещи хора, представители на всички етнически общности на
територията на Община Асеновград, чрез осигуряване на социалната “Домашен помощник”
услуга “Домашен помищник”. Разширяване на обхвата на социалните 2. Сключени договори с 24
услуги на територията на общината чрез предоставяне на качествено домашни помощници
обгрижване в обичайната домашна среда и намаляне на риска от
институционализация на целевата група.

45
бул. Мария Град София
Луиза 40, ет. 1
ап. 2
София

1. Сключени договори с 20
домашна среда, което ще подкрепи както лицата, ангажирани с тази потребители на услугата
дейност, така и самите зависими членове на семейството и ще даде "социален асистент" и 10
възможност за по-активното им участие в социално-икономическия потребители на услугата
живот на общността, предотвратяване настаняването в
“Домашен помощник”
специализирани институции и включване на голяма група хора на
2. Сключени договори с 10
социални асистенти и 10
пазара на труда. Повишаване на професионалните умения и
мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез домашни помощници
надграждащи обучения; усъвършенстване и подобряване на услугите
„социален асистент” и „домашен помощник” . Създаване на нови
работни места в сектора на социалните услуги

46
ул.
Град Върбица - Област
”Септемврийско Шумен
въстание” № 55
гр. Върбица

"Домашен помощник” съвременна грижа за
нуждаещите се от община
Върбица"

положение в Община Върбица чрез разширяване на социалните
услуги.
Преодоляване на социалната изолация на възрастни самотни хора
чрез предоставяне в семейна среда на услугата „Домашен
помощник”

47
BG051PО001/5.2/D02/0048

48

Ямбол

ул. Девети
Град Болярово - Област
септември 31, Ямбол
вх. Б, ап. 6
гр. Болярово

"Грижа за независимост и
достаен живот на хора с
увреждания и самотно
живеещи в семейна среда дейност „домашен
помощник”

12 Да се подобри качеството на живот на хора в неравностойно

1. Сключени договори с 44
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 22
домашни помощници

12 Целта е да се подкрепят хора в неравностойно социално положение 1. Сключени договори с 40
– самотно живеещи възрастни и хора с увреждания, за интеграцията потребители на услугата
“Домашен помощник”
им в обществото и подобряване качеството им на живот чрез
превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; да се намали рискът 2. Сключени договори с 40
домашни помощници
от зависимост от институционален тип грижи

8

BG051PО001/5.2/D02/0049

BG051PO001-5.2.040179-С0001

Община Раковски

BG051PО001/5.2/D02/0050

BG051PO001-5.2.040178-С0001

Община Банско

BG051PO001-5.2.040175-С0001

Фондация
"Перспективи" Сандански

BG051PO001-5.2.040051-С0001

Община Исперих

BG051PO001-5.2.040133-С0001

Община Иваново

BG051PO001-5.2.040127-С0001

Община Сухиндол

Пловдив пл. България 1 Област: Пловдив
Гр. Раковски Община: Раковски

"Грижа в семейна среда за
независимост и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотно живеещи хора дейности „социален
асистент” и „домашен
помощник” в община
Раковски"

90 146,73

83 749,29

Благоевг
рад

"Да подобрим качеството
на живот на хората в
неравностойно положение
чрез услугите „социален
асистент” и „домашен
помощник”

117 141,49

111 151,09

12

Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и
самотно живеещи хора, включително и на семействата, в които има
деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез
създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на
независимост и социално включване, включително и чрез
упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост
от институционален тип грижи. Да се усъвършенстват и подобрят
услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” за хора,
нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. Да се
създадат нови работни места в сектора на социалните услуги, за
хора търсещи работа. Повишаване на професионалните умения и
мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез
надграждащи обучения.

1. Сключени договори с 14
потребители (вкл. 4 деца) на
услугата "социален асистент" и
14 потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори със 7
социални асистенти и 7 домашни
помощници

49
пл. Никола
Вапцаров 1
2770 Банско

Град Банско и селата
Места, Осеново, Гостун,
Филипово, Кремен,
Обидим - Област
Благоевград

територията на община Банско чрез предоставяне на
диференцирани социални услуги и грижи в семейна среда;
създаване на реална възможност за реализиране на правото на
хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота
си; насърчаване на социалното включване на самотноживеещи хора;
предоставяне на възможности за професионално развитие на
семейства, в които има деца с трайно увреждане, със специален
фокус върху жените, чрез предоставяне професионални грижи в
семейна среда

50
BG051PО001/5.2/D02/0051

Благоевг ул. „Пирин” № Град Сандански рад
112, вх. Б
Област Благоевград
2800 Сандански

"Перспектива за достоен
живот"

12 Подобряване качеството на живот на хора от уязвими групи на

76 239,74

72 290,30

1. Сключени договори с 37
потребители (вкл. 8 деца) на
услугата "социален асистент" и
13 потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 15
социални асистенти и 5 домашни
помощници

12 Целите на проекта са да се осигури достоен живот и да се гарантира 1. Сключени договори с 12
достатъчно независимост и възможности за осъществяване правото потребители (вкл. 6 деца) на
на гражданска активност и взимане на самостоятелни решения в
услугата "социален асистент" и
рамките на обществените отношения, ежедневните потребности и
12 потребители на услугата
личния живот на самотни възрастни хора над 65-годишна възраст ; “Домашен помощник”
Да се подобри обслужването на самотни възрастни хора чрез
2. Сключени договори с 6
социални асистенти и 6 домашни
услугата «домашен помощник"; да се активизира участието на
помощници
самотни възрастни хора в обществения живот чрез услугата
«социален асистент»; да се намали рискът от институционализиране
и се подкрепи реинтегрирането им в обществото. Да се създадат
нови работни места в сектора на социалните услуги

51
BG051PО001/5.2/D02/0052

Разград ул. Дунав 2А
7400 Исперих

115 487,83

Русе

123 680,00

52
BG051PО001/5.2/D02/0053

Град Исперих и селата "Алтернатива за
Белинци, Бърдоква,
независим живот"
Вазово, Голям Поровец,
Драгомъж, Делчево,
Духовец, Йонково,
Китанчево, Конево,
Къпиновци, Лудогорци,
Лъвино, Малък Поровец,
Малко Йонково,
Печеница, Подайва,
Райнино, Свещари,
Средоселци, Старо
Селище, Тодорово,
Я
Г населени
Об места "Въвеждане на услугата
ул. Олимпийска Всички
75
в община Иваново „домашен помощник” в
7088 село
Област Русе
община Иваново"
Иваново

115 487,83

• Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно
живеещи хора, като се стимулира участието им в обществения живот
и интегрирането им на пазара на труда.
• Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи

116 336,00

Велико
ул. “Росица” №
Търново
106
5240 гр.
Сухиндол

Всички населени места
на територията на
община Сухиндол Област Велико Търново

"Независимост и социално
включване за хора с
увреждания и самотно
живеещи хора от община
Сухиндол"

90 194,73

83 797,29

1. Сключени договори с 56
потребители на услугата
домашен помощник
2. Сключени договори 28
домашни помощници

12 Широко въвеждане на предоставянето на социални услуги в община 1. Сключени договори с 60
Иваново за всички потенциални потребители. Стартиране на
предоставянето на услугата „Социален асистент” в община Иваново
за 60 лица, които поради различни причини от здравословен
характер не са в състояние сами да организират бита си и да
поддържат хигиената в дома си
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BG051PО001/5.2/D02/0054

12 • Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги.

потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 30
домашни помощници

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно

1. Сключени договори с 14 (вкл. 5
деца) потребители на услугата
живеещи хора и на семействата, в които има деца с трайни
"социален асистент" и 14
увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез създаване на
условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и потребители на услугата
“Домашен помощник”
социално включване, включително и чрез упражняване правото на
труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип 2. Сключени договори със 7
социални асистенти и 7 домашни
грижи; Предоставяне на алтернативен избор за професионално
помощници
развитие на семейства, в които има деца с увреждания.
Усъвършенстване и подобряване на услугите “Социален асистент” и
“Домашен помощник” . Повишаване на професионалните умения и
мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез
надграждащи обучения. Създаване на нови работни места в
сектора на социалните услуги.
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BG051PО001/5.2/D02/0055

BG051PO001-5.2.040114-С0001

Община Летница

Ловеч

бул. "България" Град Летница - Област
№ 19
Ловеч
5570 Летница

"Грижа в семейна среда за
независим и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотно живеещи хора дейности „социален
асистент” и „домашен
помощник” в община
Летница"

74 922,91

ул. Евридика №
10, вх. В, ет. 4,
ап. 32
Смолян 4700

Град Чепеларе и
населените места,
включени в община
Чепеларе - Област
Смолян;

"Социална подкрепа за
хора с увреждания и
самотно живеещи
възрастни в община
Чепеларе - услуги
„социален асистент” и
„домашен помощник”"

82 376,44

78 376,44

12

Град Пещера - Област
Пазарджик

"Социални услуги в помощ
на възрастните хора"

67 444,11

63 731,31

12 С проекта се цели да се осигури достоен живот и да се гарантира

Град Златоград, с.
Старцево, Неделино,
Община Златоград и
Община Неделино Област Смолян

"Домашен помощник" първа стъпка в развитието
на мрежа от социални
услуги в общините
Златоград и Неделино"

116387,04

108 533,04

12 Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания,

"Преодоляване на
социалната изолация и
гарантиране на
равноправно положение на
хората с увреждания и
възрастни хора"

83 111,13

79 611,13

12 Подобряване качеството на живот на хора с различни видове

"Предоставяне на
социални услуги в Своге"

93 795,17

90 295,17

12 Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно 1. Сключени договори с 10

71 682,91

12 Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и 1. Сключени договори с 14
потребители на услугата
самотно живеещи стари хора, живущи на територията на община
Летница; да се разшири обхватът на социалните услуги в общността, "социален асистент" и 21
специално насочени към възрастни хора, самотни хора и хора с
потребители на услугата
увреждания, живеещи на територията на общината. Превенция
“Домашен помощник”
настаняването на лица от целевата група в специализирани
2. Сключени договори със 7
социални асистенти и 7 домашни
институции. Подкрепа на лица с увреждания в трудоспособна
помощници
възраст за тяхната реализация на пазара на труда. Да се
преодолее социалната изолация на лицата от целевата група и да се
създадат възможности за тяхното социално включване
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BG051PО001/5.2/D02/0056

BG051PO001-5.2.04- Сдружение "Развитие Смолян
- ХХІ век" - Смолян
0111-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0057

BG051PO001-5.2.040170-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0058

BG051PO001-5.2.04- Фондация "Център за Смолян
устойчиво развитие
0055-С0001
на община Неделино"

Социална подкрепа за достоен живот на лица с увреждания и
1. Сключени договори със 7
самотно живеещи възрастни хора от община Чепеларе.
потребители на услугата
Предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда на
"социален асистент" и 20
лица с увреждания и самотно живеещите възрастни, зависими от
потребители на услугата
грижа, за постигане на социализация и реинтеграция в обществото; “Домашен помощник”
Създаване на подкрепяща среда в общността за предоставяне на
2. Сключени договори с 6
социални асистенти и 10
социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”;
домашни помощници
Изграждане на административен капацитет за предоставяне на
социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” .
Създаване на възможности за алтернативна заетост и
допълнителна квалификация на безработни, учащи и пенсионери;
Изграждане на устойчиви местни партньорства и мрежи за
предоставяне на качествени социални услуги и социално включване

56
Община Пещера

Пазардж ул. Дойранска
ик
епопея № 17
4550 Пещера

1. Сключени договори с 14
потребители (вкл. 6 деца) на
достатъчно независимост на самотни възрастни хора над 65услугата "социален асистент" и
годишна възраст, да се активизира участието им в обществения
живот, чрез услугата в домашна среда - "социален асистент"; да се 12 потребители на услугата
“Домашен помощник”
подобри обслужването на самотни възрастни хора чрез услугата
«домашен помощник"; да се намали рискът от институционализиране 2. Сключени договори с 7
социални асистенти и 6 домашни
и се подкрепи реинтегрирането им в обществото. да се създадат
помощници
нови работни места в сектора на социалните услуги

57
ул. „Кочо
Чистоменски”
№5
гр. Неделино

възрастни хора и самотно живеещи хора чрез създаване на условия
за ефективно упражняване на правото им на независимост и
социално включване, включително и чрез упражняване правото на
труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип
грижи чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; Да се
изгради капацитет в неправителствения сектор за решаване на
проблемите на уязвимите групи чрез разширяване на социалните
дейности за хора с увреждания, възрастни хора и самотно живеещи
хора чрез предоставянето на услугата „Домашeн помощник”; да се
повишат професионалните умения и мотивация на домашните
помощници чрез обучение. Разработване и разпространяване на
информационни материали сред потенциалните потребители с
описание на обхвата на услугата “Домашен помощник” и реда за
нейното предоставяне

1. Сключени договори с 33
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 33
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0059

BG051PO001-5.2.040131-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0060

BG051PO001-5.2.040123-С0001

ЕТ " РАН- Райна
Разград
Кулева" гр. Разград

ул. “Данаил Град Разград
Дечев” № 8, ап.
1
гр. Разград

1. Сключени договори с 10
потребители на услугата
увреждания и самотно живеещи хора, чрез предоставяне на
качествена грижа в семейна среда, подпомагане и разширяване на "социален асистент" и 30
потребители на услугата
възможностите на потребителите за социално включване и за
водене на самостоятелен живот; подкрепа на зависимите членове на “Домашен помощник”
2. Сключени договори с 5
семействата на лицата с увреждания за по-активното им участие в
социални асистенти и 10
социално-икономическия живот на общността; предотвратяване
домашни помощници
настаняването в специализирани институции
Повишаване професионалните умения на наетите социални
асистенти и домашни помощници, чрез обучение и надграждащи
модули; разширяване кръга на услугите, насочени към хората с
увреждания и самотно живеещите хора. Създаване на работни места
в сектора на социалните услуги и повишаване качеството на
подпомагащите дейности

59
Община Своге

Софийск
ул. „Ал.
Гр. Своге
а
Стамболийски”
№7
гр. Своге

живеещите хора от общ. Своге чрез създаване на условия за
ефективно упражняване на правото им на независимост и социално
включване и сближаване и намаляване на риска от зависимост от
институционален тип грижи.Предоставяне на гъвкави и надеждни
услуги в съответствие с индивидуалните потребности на целевата
група. Подобряване достъпа на 34 потребителя до социални услуги.
Предлагане на 17 нови работни места
Повишаване на информираността на населението в общината.

потребители на услугата
"социален асистент" и 24
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 5
социални асистенти и 12
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0061

BG051PO001-5.2.04- Община Опан
0113-С0001

Стара
Загора

Село Опан

Търгови
ще

ул. “Ал.
Стамболийски”
1
7800 Попово

Град/село: Опан, Бяло
поле, Бял извор,
Пъстрен, Столетово,
Васил Левски, Бащино,
Венец, Средец,
Ястребово,
Кравино,Тракия Област Стара Загора

"Грижа за достоен и подобър живот"

93 517,94

град: Попово и селата:
Ковачевец, Водица,
Славяново, Априлово,
Глогинка, Посабина,
Кардам, Гагово,
Медовина, Светлен,
Садина, Зараево,
Ломци, Паламарца,
Козица, Захари
Стояново, Осиково и
Тръстика - Област

"Грижа в семейна среда за
самотно живеещи хора и
хора с увреждания в
община Попово - дейност
„домашен помощник”

82 970,08

88 917,94

12 Основната цел е да бъде оказана подкрепа за социално включване
на уязвими групи от населението чрез развитие на мрежа от
социални услуги, подкрепящи бъдещата им интеграция на пазара на
труда, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване
на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на
работната сила чрез по-добро здраве. Развитие на социални услуги
чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда за хора с
увреждания и самотно живеещи възрастни хора и отчитане на
техните индивидуални потребности. Разширяване на териториалния
обхват на предоставяните социални услуги

1. Сключени договори с 41
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 28
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0062

BG051PO001-5.2.040108-С0001

Община Попово
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BG051PО001/5.2/D02/0063

BG051PO001-5.2.040057-С0001

Сдружение с
Търгови ул. „Палаузов” 4 Град Търговище
нестопанска цел
ще
7700
"Светлина и за нас"
Търговище

"Шанс и за нас"

74 750,08

12 Да се подобри качеството на живот на самотно живеещи хора и хора 1. Сключени договори със 60
с увреждания в община Попово чрез предоставяне на грижи в
семейна среда и помощ в домакинството.
Предоставяне на услугата “Домашен помощник” на хора в община
Попово, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.

103 987,57

98 846,77

12 С проекта се цели да се разширят и подобрят възможностите за
повишаване качеството на живот на хората с увреждания, като се
изградят умения за самостоятелно обслужване, активно общуване и
поддържане на социални контакти и намаляване грижата от страна
на семействата; да се облекчат задълженията на семействата на
хората с увреждания чрез разширяване на кръга от социални услуги,
предоставяни досега, да се подкрепи социалното включване, като се
предоставят социалните услуги Домашен помощник и Социален
асистент в семейна среда; да се развият и усъвършенстват услугите
Социален асистент и Домашен помощник чрез изграждане на местен
модел за качественото им прилагане.

потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
домашни помощници

1. Сключени договори с 20
потребители на услугата
"социален асистент" и 20
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 10
социални асистенти и 10
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0064

BG051PO001-5.2.040166-С0001

Община Чирпан

BG051PO001-5.2.040130-С0001

Община Ябланица

Стара
Загора

пл.
Град Чирпан - Област
„Съединение” Стара Загора
№1
6200 Чирпан

"Да подадем ръка и да
дарим искра надежда"

113 112,86

109 966,46

12 Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и 1. Сключени договори с 14
потребители (вкл. 6 деца) на
самотни възрастни хора, както и на семейства, в които има деца с
трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез осигуряване услугата "социален асистент" и
46 потребители на услугата
на качествена грижа в домашна среда и възможност за независим
“Домашен помощник”
начин на живот и социално включване, включително и чрез
упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост 2. Сключени договори с 7
социални асистенти и 23
от институционален тип грижи. Разширяване на териториалния
обхват и усъвършенстване на социалните услуги социален асистент домашни помощници
и домашен помощник; Намаляване броя на хората, ползващи
услугите на специализираните институции за предоставяне на
социални услуги, чрез превенция на риска и подкрепа за
реинтеграция; Повишаване на професионалните качества и
мотивация на преките доставчици на услугите, чрез въвеждащо
обучение и консултации; Създаване на нови работни места в сектора
на социалните услуги
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BG051PО001/5.2/D02/0065

Ловеч

пл.
„Възраждане” 3
гр. Ябланица
обл. Ловеч

Град Ябланица и селата
Малък Извор, Голяма
Брестница, Орешене,
Батулци, Брестница,
Златна Панега,
Добревци и Дъбравата Област Ловеч

"Подпомагане на хора с
увреждания и самотно
живеещи хора за
осигуряване на равни
възможности за независим
и достоен живот"

80 413,58

76 480,58

12 Подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания и
самотно живеещи хора чрез предоставяне на социални услуги в
семейна или близка до семейната среда, определени от конкретните
им нужди и гарантиращи им право на независим живот и участие в
обществения живот на територията на община Ябланица. Подкрепа
за участие в обществения живот, в това число и за упражняване
правото им на труд чрез разширяване обхвата на услугата „социален
асистент”. Осигуряване на условия за намаляване на риска от
зависимост от институционален тип грижи; Подобряване на услугата
„социален асистент” за лицата, нуждаещи се от постоянно
обслужване в ежедневието си. Повишаване на професионалните
умения и мотивация на социалните асистенти чрез надграждащи
обучения; Разширяване на териториалния обхват на социалните
услуги; Създаване на нови работни места в сектора на социалните
услуги. Повишаване ефективността на участие на ключовите
заинтересовани публични институции в процеса на реализация на
схемата.

1. Сключени договори с 30
потребители на услугата
"социален асистент"
2. Сключени договори с 15
социални асистенти
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BG051PО001/5.2/D02/0066

BG051PO001-5.2.040122-С0001

Община Провадия

Варна

ул. „Дунав” 39 Град Провадия и
9200 Провадия населените места от
общината - Област
Варна

"Подкрепа за социално
включване на уязвими
групи от община Провадия

118 769,77

Силистр ул. „Витоша” № Област: Силистра
а
44
Община: Главиница
гр. Главиница

Предоставяне на услугата
„домашен помощник” на
територията на община
Главиница

71 903,64

66 157,98

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно

Ловеч

Грижа в семейна среда за
независимост и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотно живеещи хора дейности „социален
асистент” и „домашен
помощник" - в община
Тетевен

93 372,63

86 968,20

12

113 818,43

105 718,43

115 097,77

12 Създаване на възможности за повишаване качеството на живот и
социалното включване на хора от уязвими групи чрез устойчиво
предоставяне на социални услуги в общността и семейството.
Предотвратяване на социалната изолация на хора в неравностойно
положение – деца с уреждания и техните семейства; възрастни,
самотни и болни хора – чрез услуги, осигуряващи по-голяма
самостоятелност в ежедневието и равностойно участие в
обществения живот; Създаване на устойчив модел за предоставяне
и обогатяване на социалните услуги в общността, насочени към
реалните потребности на хората; Активизиране участието на
общността в процеса на осъществяване политиката на социалното
включване.
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BG051PО001/5.2/D02/0067

BG051PO001-5.2.04- Община Главиница
0112-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0068

BG051PO001-5.2.040107-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0069

BG051PO001-5.2.040058-С0001

Сдружение с
Ямбол
нестопанска цел
“Партньори за
Европейско развитие
– град Елхово”

ул. “Витоша” № град Елхово и селата в "Да помогнем на човек в
20, бл. 1, вх. Б- община Елхово - Област беда"
13
Ямбол
град Елхово

BG051PO001-5.2.040081-С0001

Община Цар Калоян Разград

пл.
Разград
”Демокрация” Цар Калоян
№1
гр. Цар Калоян
7280

BG051PO001-5.2.040084-С0001

Сдружението с
Шумен
нестопанска цел
"Център за младежки
инициативи"

1. Сключени договори с 28 (вкл.
18 деца) потребители на услугата
"социален асистент" и 20
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 18
социални асистенти и 10
домашни помощници

1. Сключени договори с 31
живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване потребители на услугата
на правото им на независимост да вземат самостоятелни решения “Домашен помощник”
за организиране на ежедневието и живота си и социално включване, 2. Сключени договори с 15
домашни помощници
включително и чрез упражняване правото на труд и подкрепа за
реинтеграция, и намаляване на риска от зависимост от
институционален тип грижи. Разширяване на териториалния обхват
на социалните услуги.
Повишаване на професионалните умения и мотивация на
домашните помощници чрез надграждащи обучения.
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Община Тетевен

пл. “Сава
Младенов” 1
гр. Тетевен

Всички населени места
на територията на
община Тетевен Област Ловеч

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно 1. Сключени договори с 14
живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване потребители на услугата
на правото им на независимост и социално включване, включително "социален асистент" и 14
потребители на услугата
и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от
зависимост от институционален тип грижи; на семействата, в които “Домашен помощник”
2. Сключени договори със 7
има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи чрез
предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния социални асистенти и 7 домашни
помощници
пазар на труда. Предоставяне на алтернативен избор за
професионално развитие на семейства, в които има деца с
увреждания. Повишаване на професионалните умения и мотивация
на социалните асистенти и домашните помощници чрез
надграждащи обучения. Усъвършенстване и подобряване на
услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” за хора,
нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. Създаване
на нови работни места в сектора на социалните услуги, за хора
търсещи работа.

68
12 Подобряване и разширяване обхвата на услугата „Домашен
помощник” на територията на община Елхово. Предоставяне на
социалните услуги, съобразно индивидуалните потребности на
потребителите, чрез обгрижване в домашна среда за
предотвратяване настаняването им в специализирани институции.
Повишаване на професионалните умения и мотивиране на
домашните помощници, чрез включване в обучения. Намаляване на
безработицата и повишаване доходите на хората в общината, чрез
създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за
безработни и хора търсещи допълнителна работа. Активно участие
на ключовите заинтересовани публични институции в процеса на
развитие на социалните услуги в общината

1. Сключени договори с 40
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 30
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0070

"Предоставяне на грижа в
семейна среда за
независимост и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотноживеещи хора дейности „социален
асистент” и „домашен
помощник” в община Цар
Калоян

92 439,01

87 098,29

12 Преодоляване на социалната изолация чрез предоставяне на грижа 1. Сключени договори с 14
потребители на услугата
в семейна среда за хора с различни видове увреждания и
самотноживеещи хора, подпомагане и разширяване възможностите "социален асистент" и 20
потребители на услугата
на потребителите за социално включване и за водене на
“Домашен помощник”
самостоятелен живот;предотвратяване настаняването в
2. Сключени договори със 7
специализирани институции и създаване на нови работни места в
сектора на социалните услуги. Подкрепа на зависимите членове на социални асистенти и 10
домашни помощници
семействата на лицата с увреждания за по-активното им участие в
социално-икономическия живот на общността; Създаване на работни
места в сектора на социалните услуги; Повишаване
професионалните умения на наетите по проекта лица като
социалните асистенти и домашни помощници, чрез обучение и
надграждащи модули; Разширяване кръга на услугите, насочени към
хората с увреждания и самотноживеещите хора.
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BG051PО001/5.2/D02/0071

ул. ’’Калоян’’ No Селата: В.Поляна,
"За по-добър живот"
9
Върбак, Длъжко,
гр. Шумен
Д.Войников,
Единаковци, Живково,
Звегор, Иглика и Калино
в Община Хитрино Област Шумен,

101 890,00

97 306,00

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно 1. Сключени договори с 45
живеещи възрастни хора чрез създаване на условия за ефективно
упражняване на правото им на независимост и социално включване,
включително и упражняването на правото на труд и намаляване на
риска от зависимост от институционален тип грижи.
-Усъвършенстване и подобряване на услугите предоставяни на хора
с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.
-Повишаване на професионалните умения и мотивация на лицата
чрез, които ще се предоставят социалните услуги

потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
домашни помощници

71

12

BG051PО001/5.2/D02/0072

BG051PO001-5.2.040088-С0001

Община Николаево Стара
Загора

ул. Георги
Всички населени места
Бенковски № 9 на територията на
гр. Николаево общината Николаево Област Стара Загора
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BG051PO001-5.2.040029-С0001

Община Камено

BG051PO001-5.2.040030-С0001

община Дулово

BG051PO001-5.2.040079-С0001

Община
Димитровград

BG051PО001/5.2/D02/0076

BG051PO001-5.2.040080-С0001

Община Козлодуй

BG051PО001/5.2/D02/0077

BG051PO001-5.2.04- Сдружение Център за Ямбол
образователни
0089-С0001
програми и социални
инициативи

BG051PО001/5.2/D02/0073

Бургас

ул.
град Камено и 11 села
”Освобождение” от Община Камено 101
Област Бургас
8120 Камено

"Грижа в семейна среда за
независимост и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотно живеещи хора дейности „социален
асистент” и „домашен
помощник” в община
Николаево

93 324,60

"Подкрепа за независим и
достоен живот за
възрастни и хора с
увреждания"

110 969,87

86 920,17

12 Цели се подобряване качеството на живот на хора с увреждания и
самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно
упражняване на правото им на независимост и социално включване,
включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на
риска от зависимост от институционален тип грижи, както и
подобряване качеството на живот на семействата, в които има деца
с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи чрез
предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния
пазар на труда

106 769,87

12 Проектът има за цел да де предоставят социалните услуги социален 1. Сключени договори с 25
потребители на услугата
асистент/ домашен помощник в общността на уязвими групи от
община Камено; да се осигурят възможности за социално включване "социален асистенти" и 15
потребители на услугата
на възрастни и хора с увреждания и тяхното активно участие в
процеси значими за общността; да се създадат условия за
"домашен помощник"
повишаване качеството на предоставяните услуги и да се повиши
2. Сключени договори с 14
престижа и обществения статус на професиите “социален работник” социални асистенти и 5 домашни
и “домашен помощник”.
помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0074

Силистр
а

ул. „ Васил
Град Дулово и селата
Център за социални услуги
Левски ” № 18 към общината - Област "За един по-добър и
гр. Дулово
Силистра
достоен живот"

115 365,15

Хасково

бул. Г.С.
Димитровград
Раковски 15
Димитровград

103 175,24

103 365,15

12 Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот, като се 1. Сключени договори с 56
удовлетворят специфичните потребности на 56 лица с различни
видове увреждания и самотноживеещи възрастни хора и техните
семейства на територията на Община Дулово, чрез предлагането на
социалната услуга Домашен помощник. Цели да се предотврати
настаняването им в специализирани институции
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BG051PО001/5.2/D02/0075

"Подай ръка"

96 892,04

12 Подобряване качеството на живот, оказване на помощ при
обслужване в ежедневието, общуването и занимания извън дома,
съдействие при получаване на здравни и административни услуги.
Създаване на условия за социално включване в общественият
живот.

75
Враца

ул. „Христо гр. Козлодуй, с. Хърлец, "Грижа и подкрепа за
Ботев” № 13 с. Гложене, с. Бутан и хората в неравностойно
3320 Козлодуй с. Крива бара
положение"

1. Сключени договори с 14
потребители на услугата
"социален асистент" и 14
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори със 7
социални асистенти и 7 домашни
помощници

117 844,59

110 824,27

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и на

117 869,47

114 333,47

12

потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 25
домашни помощници
1. Сключени договори с 20
потребители на услугата
"социален асистент" и 37
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 10
социални асистенти и 15
домашни помощници

1. Сключени договори с 18
потребители на услугата
самотно живеещи хора на територията на община Козлодуй, чрез
създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на "социален асистент" и 42
потребители на услугата
независимост и социално включване, включително и чрез
упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост “Домашен помощник”
2. Сключени договори с 8
от институционален тип грижи.
Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” и социални асистенти и 14
„Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване домашни помощници
в своето ежедневие; Създаване на реална възможност за
реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да
бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране
на ежедневието и живота си; Повишаване на професионалните
умения и мотивация на социалните асистенти и домашните
помощници чрез надграждащи обучения; Повишаване ефективността
на участие на ключовите заинтересовани публични институции в
процеса на реализация на схемата.

76
ул. Искър 1А, Град Ямбол
партер, офис №
8
8600 Ямбол

"В своя дом"

Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и 1. Сключени договори с 14
потребители (деца) на услугата
самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно
упражняване на правото им на независимост и социално включване; "социален асистент" и 36
на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от потребители на услугата
постоянни грижи. Да се усъвършенстват и подобрят услугите
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 10
„социален асистент за деца” и „домашен помощник” за хора,
социални асистенти и 20
нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. Да се
предоставят възможности за алтернативен избор за професионално домашни помощници
развитие на семейства, в които има деца с трайно увреждане, със
специален фокус върху жените. Да се подкрепят семейства на деца с
увреждания за участие в обществения живот и упражняване правото
им на труд. Да се намали риска от зависимост от институционален
тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално
включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.

77

13

BG051PО001/5.2/D02/0078

BG051PO001-5.2.040092-С0001

Община Ловеч

Ловеч

ул. ”Търговска” Град Ловеч и селата
№ 22
Александрово,
5500 гр. Ловеч Баховица, Дойренци,
Лисец, Малиново,
Скобелево, Умаревци Област Ловеч

"Предоставяне на
алтернативни социални
услуги „социален асистент”
и „домашен помощник” в
подкрепа на възрастни и
хора с увреждания"

104 467,94

94 376,74

12

BG051PО001/5.2/D02/0079

BG051PO001-5.2.040200-С0001

Сдружение "Свети
Иван Рилски" гр.
Бургас

Бургас

к-с ”Славейков”, Град Бургас
бл. 55
вх. У, ет. 6, ап.
21
гр. Бургас

"Грижа в семейна среда за
лица с различни видове
увреждания в град Бургас,
чрез предоставяне на
услугата „социален
асистент”

66 348,92

63 248,12

12 Подобряване качеството на живот на лица с различни увреждания

BG051PО001/5.2/D02/0080

BG051PO001-5.2.040061-С0001

Община Кюстендил Кюстенд
ил

пл. „Велбъжд” Град Кюстендил
№1
2500 Кюстендил

"Грижа за хората от
различни възрасти чрез
предоставяне на услугите
„социален асистент” и
„домашен помощник” в
община Кюстендил"

100 360,00

93 360,00

BG051PО001/5.2/D02/0081

BG051PO001-5.2.040066-С0001

Фондация "Околна
среда, здраве,
общество, наука ОЗОН"

жк "Дружба” бл. селата Скутаре,
40 вх. Д ап. 10 Желязно, Крислово,
8800 Сливен Граф Игнатиево,
Калековец, Динк,
Царацово, Строево,
Труд, Рогош, Маноле Област Пловдив

"Социална грижа и помощ
у дома за хора с
увреждания и
самотноживеещи хора от
селищата на община
Марица"

113 004,01

106 764,01

BG051PО001/5.2/D02/0082

BG051PO001-5.2.040067-С0001

Сдружение "Достоен
живот"

ул. Синчец № 4 Гр. Берковица и
3500 Берковица населени места в
Общината - област
Монтана

"Грижа за независимост и
достоен живот на хора с
увреждания и самотно
живеещи възрастни хора"

127 259,77

117 705,61

12

BG051PО001/5.2/D02/0083

BG051PO001-5.2.040069-С0001

Община Карнобат

бул.”България” гр. Карнобат и
№ 12
включените в община
8400 Карнобат Карнобат населени
места

"Подкрепа за достоен и
независим живот на хора с
увреждания и
самотноживеещи
възрастни хора от община
Карнобат"

112 722,90

106 012,90

12 Подобряване достъпа до социални услуги чрез предоставяне на

1. Сключени договори с 40 (вкл. 2
Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и
деца) потребители на услугите
възрастни самотноживеещи със затруднения в самообслужването
"социален асистент" и “Домашен
поради здравословни проблеми както и на членовете на техните
помощник”
семействата, като се разшири обемът, многообразието и
целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността 2. Сключени договори с 10
чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им социални асистенти и 10
домашни помощници
на независимост и социално включване, включително и чрез
упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост
от институционален тип грижи. Предоставяне на възможност за
професионално развитие на членовете на семействата, в които се
отглеждат деца и младежи с увреждания, със специален фокус върху
жените. Оказване на активна подкрепа за социална интеграция на
деца и младежи с увреждания Намаляване на риска от зависимост
от институционален тип грижи чрез превенция на риска и подкрепа
за реинтеграция. Разширяване на териториалния обхват на
социалните услуги. Повишаване на професионалните умения и
мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез
надграждащи обучения.

78
живеещи на територията на гр. Бургас чрез предлагането на
услугата Социален асистент; подпомагане в постигането на
самостоятелен и независим живот на лица с увреждания; Снижаване
на риска от институционализация на лицата от уязвимите групи
Повишаване компетенциите на социалните асистенти чрез
провеждане на обучение

1. Сключени договори с 24
потребители на услугата
“социален асистент”
2. Сключени договори с 12
социални асистенти

79
12 Подкрепа за участие в обществения живот и поддържане социални

1. Сключени договори с 20
потребители на услугата
контакти на лицата от целевите групи, в това число и за
"социален асистент" и 20
упражняване правото им на труд.
Предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на потребители на услугата
“Домашен помощник”
семейства, в които има деца с трайни увреждания. Намаляване на
2. Сключени договори с 10
риска от зависимост от институционален тип грижи на хора,
социални асистенти и 10
нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване.
Усъвършенстване и подобряване на услугите “Социален асистент” и домашни помощници
“Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване
в ежедневието си.

80
Сливен

12 Повишаване на професионалните качества и мотивация на преките 1. Сключени договори с 20
доставчици на услугите, чрез поддържащо обучение, супервизия,
потребители на услугата
мониторинг, консултации и контрол;
"социален асистент" и 14
Превенция на настаняването в специализирани институции и
потребители на услугата
социално включване в обществения живот;
“Домашен помощник”
Подкрепа за участие в обществения живот, в това число и за
2. Сключени договори с 10
упражняване правото на труд чрез разширяване обхвата на услугата социални асистенти и 7 домашни
помощници
„Социален асистент”;
Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за
специалисти, търсещи допълнителна работа;

81

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и
самотноживеещи възрастни хора от Община Берковица, чрез
създаване на условия за ефективно упражняване правото им на
независимост и социално включване,включително и чрез
упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост
от институционален тип грижи. Създаване на реална възможност за
реализиране правото на хората с различни видове увреждания и на
самотноживеещите възрастни хора да бъдат активни и да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота
си, в това число и за упражняване на правото им на труд.
Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи
Усъвършенстване на услугите „Социален асистент” и „Домашен
помощник” и разширяване териториалния им обхват в община
Берковица. Повишаване професионалните умения и мотивация на
социалните асистенти и домашни помощници, издигане престижа на
професията и качеството на подпомагащите дейности. Създаване на
нови работни места в сектора на социалните услуги и развитие на
социалната икономика .

1. Сключени договори с 40
потребители на услугата
"социален асистент" и 34
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 19
социални асистенти и 12
домашни помощници

82

83

Бургас

качествени услуги в общността: “Социален асистент” и “Домашен
помощник”. Създаване на условия за независим живот на хората с
увреждания и самотно живеещите възрастни хора от община
Карнобат, подкрепа на тяхната самостоятелност и социално
включване чрез предоставяне на социални услуги в общността.
Създаване на възможности за допълнителна квалификация и
осигуряване на алтернативна заетост на специалисти, обучени за
социални асистенти и домашни помощници Популяризиране на
социалните услуги в общността и повишаване чувствителността на
обществото към проблемите и възможностите на хората в
неравностойно положение

1. Сключени договори с 30
потребители на услугата
"социален асистент" и 45
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 10
социални асистенти и 15
домашни помощници

14

BG051PО001/5.2/D02/0084

BG051PO001-5.2.040074-С0001

Сдружение
"Регионална
достъпност"

BG051PО001/5.2/D02/0085

BG051PO001-5.2.040076-С0001

Община Хитрино

Русе

ул „Гурко" № 9 Община Русе; Община
Гр. Русе
Две Могили с 12 малки
населени места;
Община Иваново с 14
малки населени места област Русе

Независимост, запазено
достойнство и интеграция
на хората с увреждания
чрез предлаганите
социални услуги социален асистент домашен помощник”

88 946,95

83 772,55

Грижа в семейна среда за
независим и достоен
живот на хора с
увреждания и самотно
живеещи възрастни хора”

122 109,00

114 928,00

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно

1. Сключени договори с 9
живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване потребители на услугата
на правото им на независимост и социално включване, включително "социален асистент" и 19
потребители на услугата
и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от
“Домашен помощник”
зависимост от институционален тип грижи.
Подобряване качеството на живот на семействата, в които има лица 2. Сключени договори със 7
социални асистенти и 14
с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи чрез
предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния домашни помощници
пазар на труда.

84
Шумен

ул.
”Възраждане
“45
с. Хитрино

Шумен
в селата Хитрино,
Байково, Близнаци,
Каменяк, Развигорово,
Сливак, Студеница,
Тервел, Трем, Тимарево
и Черна.

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно 1. Сключени договори с 55
живеещи възрастни хора чрез създаване на условия за ефективно
упражняване на правото им на независимост и социално включване,
включително и упражняването на правото на труд и намаляване на
риска от зависимост от институционален тип грижи.
Усъвършенстване и подобряване на услугите, предоставяни на хора
с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Повишаване на
професионалните умения и мотивация на лицата чрез, които ще се
предоставят социалните услуги.

потребители на услугата
"домашен помощник”
2. Сключени договори с 24
домашни помощници

85
BG051PО001/5.2/D02/0086

BG051PO001-5.2.040028-С0001

Сдружение "Шанс и Габрово ул. “Уста Иван” Град/село: Трявна,
подкрепа" - Трявна
№8
Плачковци - Област
5350 Трявна
Габрово

"Независим и достоен
живот за хората с
увреждания и самотно
живеещите хора в община
Трявна - дейности
„социален асистент” и
„домашен помощник”

85 894,05

82 544,05

12 Проектът е насочен към разширяване обхвата на предоставяните

BG051PО001/5.2/D02/0087

BG051PO001-5.2.040007-С0001

Сдружение "Център Кърджал кв. Байкал, ул. гр. Кърджали и селата
за развитие" - гр.
и
“Дружба” 10 Солище, Прилепци,
Кърджали
Кърджали
Енчец, Резбарци,
Глухар

"Предоставяне на услугата
„домашен помощник” за
възрастни хора от община
Кърджали"

114 975,38

114975,38

12 Целта е да се подобрят условията на живот и самостоятелността на 1. Сключени договори с 60

1. Сключени договори с 11
потребители на услугата
социални услуги в общността, ориентирани към възрастни хора,
"социален асистенти" и 40
самотни хора и хора с увреждания, живеещи на територията на
потребители на услугата
община Трявна, преодоляване на социалната им изолация и
предотвратяване на настаняването им в специализирани институции; "домашен помощник"
към създаване на възможности и подкрепа за реализация на пазара 2. Сключени договори с 5
на труда на лица с увреждания в трудоспособна възраст. Цели да се социални асистенти и 10
осигури устойчивост на алтернативните социални услуги в общността домашни помощници

86
възрастните хора над 65 годишна възраст от община Кърджали чрез
предоставянето на услугата домашен помощник; да се предоставят
възможности за включване в обществения живот и поддържане
социални контакти. Да се насочи вниманието на обществеността към
проблемите и потребностите на възрастните хора и да се развие
доброто взаимодействие на НПО с държавните институции на
местно ниво за по-ефективни действия за справяне с проблемите на
възрастните

87
BG051PО001/5.2/D02/0088

BG051PO001-5.2.040045-С0001

Община Елена

Велико
ул. „Иларион
Търново Макариополски”
24
гр. Елена

Град Елена, селата
Константин, Беброво,
Майско, Каменари,
Илаков ръд и Палици Област Велико Търново

"Грижи в семейна среда за
независим и достоен
живот на лица и деца с
увреждания и самотно
живеещи хора - услуги
„социален асистент” и
„домашен помощник”

117 089,24

Русе

ул . „Пирот” №
24
гр. Русе

Град Русе

"Помощ за независим и
достоен живот"

109 687,37

105 506,19

12 Целта е да се разшири обхватът, качеството и разнообразието на

Русе

ул. Цар
Освободител №
66
7139 с. Ценово

Град/село: Ценово,
Долна Студена, Белцов,
Новград, Беляново,
Джулюница, Кривина,
Караманово и
Пиперково - Област
Русе

"Независим живот и
социално включване чрез
предоставяне на
социалнитие услуги
„социален асистент” и
„домашен помощник” в
община Ценово"

128 553,80

118 560,00

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно

111 120,24

BG051PO001-5.2.04- АСИМПФРМГПЗдравна къща
0037-С0001
"Медика" ООД

BG051PО001/5.2/D02/0090

BG051PO001-5.2.040039-С0001

12 Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” и 1. Сключени договори с 12
„Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване потребители на услугата
"социален асистент" и 28
в ежедневието си.
Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижа потребители на услугата
"домашен помощник"
на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално
2. Сключени договори с 6
включване, чрез превенция на риска.
социални асистенти и 14
Повишаване на професионалните умения и мотивация на
домашни помощници
социалните асистенти и домашни помощници чрез надграждащи
обучения

88
BG051PО001/5.2/D02/0089

потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 30
домашни помощници

1. Сключени договори с 40
потребители на услугата
предлаганите социални услуги в общността в гр. Русе, съобразени
със специфичните индивидуални потребности на бенефициентите по "социален асистент"
проекта; да се създадат условия за реализиране на правото на 40
2. Сключени договори с 40
лица с увреждания, болни от Паркинсон и Мултипленна склероза и социални асистенти
тяхното обкръжение от гр. Русе, да организират и управляват личния
си живот, да се реинтегрират към общността, в която живеят, чрез
предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността.
Създаване на допълнителна заетост за лица с релевантни професии
в сектора на социалните услуги, повишаване професионалните
умения и мотивацията на общо 40 социални асистенти

89
Община Ценово

живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно
упражняване на правото им на независимост и социално включване.
Въвеждане и предлагане на алтернативни социални услуги в
общността - „социален асистент” и „домашен помощник” - за хора,
нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си в
населените места на Община Ценово; Създаване на нови работни
места в сектора на социалните услуги. Повишаване
професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и
домашните помощници чрез обучение; Подобряване на
институционалния капацитет и ефективност на общинската
администрация и обществените услуги на местно ниво

1. Сключени договори с 10
потребители на услугата
"социален асистент" и 50
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 5
социални асистенти и 25
домашни помощници

90

15

BG051PО001/5.2/D02/0091

BG051PO001-5.2.040042-С0001

Община Маджарово Хасково

ул. ”Петър
Град Маджарово Ангелов” № 1 Област Хасково
6480
Маджарово

"За по-достоен живот"

BG051PO001-5.2.040040-С0001

Регионален работен Видин
клуб "Инициативи и
партньорства за хора
с увреждания Северозападен
планов район"

пл. “Бдинци” № Населените места от
1
Община Видин
3700 гр. Видин

"За по-добър живот"

BG051PO001-5.2.040036-С0001

Читалище Просвета Ямбол
гр. Стралджа

ул. ”П. Кабаков” Град Стралджа и
"Хората с увреждания и
№1
селищата от общината - възрастните хора в
гр. Стралджа Област Ямбол
община Стралджа спокойни и сигурни всеки
ден в своя дом"

97 461,55

96 699,55

включване в обществения живот на възрастни хора и хора с
увреждания чрез индивидуална помощ и подкрепа от социален
асистент. Подобряване на условията на живот чрез индивидуална
помощ и подкрепа от домашен помощник, свързана не само с
ежедневните потребности, но и с развитието на умения за
самостоятелен живот на възрастните хора и хора с увреждания.
Предоставяне на качествени услуги чрез повишаване на
професионалните компетенции на ангажираните по проекта
социални асистенти и домашни помощници.
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BG051PО001/5.2/D02/0092

12 Цели се създаване на възможности за социализация и по-активно

113 028,32

103 368,32

1. Сключени договори с 32
потребители на услугата
"социален асистент" и "домашен
помощник"
2. Сключени договори с 4
социални асистенти и 12
домашни помощници

12 Проектът е насочен към усъвършенстване и подобряване на услугата 1. Сключени договори с 50
“домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване
в ежедневието си; повишаване качеството на живот на хората с
увреждания и самотно живеещите, чрез подобряване достъпа им до
социални услуги; намаляване броя на лица с увреждания в
специализираните институции; разширяване на териториалния
обхват на социалните услуги; осигуряване правото на труд на
безработни лица и да се спомогне за тяхната социална интеграция;
повишаване капацитета на НПО като доставчик на социални услуги

потребители на услугата
домашен помощник
2. Сключени договори с 25
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0093

99 920,03

93 920,03

12 Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и 1. Сключени договори с 40
самотни възрастни хора и да се осигури възможност за включване в потребители на услугата
"домашен помощник"
обществения живот и водене на независим начин на живот, чрез
2. Сключени договори с 20
предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен
домашни помощници
помощник” и да се предотврати настаняването в специализирани
институции; да се разшири социалната услуга „Домашен помощник”;
да се повишат професионалните качества и мотивацията на
домашните помощни чрез поддържащо обучение
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BG051PО001/5.2/D02/0094

бул.
Град Карлово и всички
BG051PO001-5.2.04- Общинска агенция за Пловдив
устойчиво развитие ”Освобождение” населени места на
0038-С0001
Карлово
4
община Карлово Карлово
Област Пловдив

"Предоставяне на услугата
„социален асистент” и
„домашен помощник” в
община Карлово"

113 599,74

"Животът е богатство, да
го превърнем в
съкровище. Грижа в
семейна среда за
независим и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотно живеещи чрез
предоставяне на
социалните услути
„социален асистент” и
"Шанс за всички"

115 187,09

106 599,74

12 Преодоляване на социалната изолация на възрастни самотни хора и 1. Сключени договори с 30
хора с увреждания чрез предоставяне в семейна среда на услугата
„Социален асистент” и „Домашен помощник”
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BG051PO001-5.2.040035-С0001

Сдружение "Майка
Тереза" - Русе

Русе

BG051PО001/5.2/D02/0096

BG051PO001-5.2.040041-С0001

Община Ново село

Видин

ул. „Арх. Илия Град Ново село и
Попов” № 89 селата Ново село,
3784 Ново село Флорентин, Ясен,
Неговановци, Винарово Област Видин

BG051PО001/5.2/D02/0097

BG051PO001-5.2.040032-С0001

община Левски

Плевен

бул. България Град Левски и всички
№ 58
населени места на
5900 гр. Левски общината - Област
Плевен

BG051PО001/5.2/D02/0095

ж.к. „Родина” 2 Град Русе
ул. ”Сини
камъни” № 19,
ет. 1
Русе

95

103 817,49

потребители на услугата
"социален асистент" и 30
потребители на услугата
домашен помощник
2. Сключени договори с 15
социални асистенти и 15
домашни помощници

12 Подпомагане и разширяване на възможностите на хора с различни 1. Сключени договори с 19
видове увреждания и самотно живеещи хора за съхраняване на
живота в семейна среда и водене на независимо и достойно
съществуване
Предоставяне на социални услуги в общността, чрез които да се
помогне на възрастни, хронично болни и хора с трайни увреждания
от Община Русе да преодолеят затрудненията си от здравословен
характер и да възвърнат пълноценното си участие в социалния
живот

109 225,90

100 455,90

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно

67 967,82

61 389,82

12 Целта е да се осигури социално включване на хора с увреждания и

потребители на услугата
"социален "социален асистент" и
19 потребители на услугата
"социален "домашен помощник"
2. Сключени договори с 9
социални асистенти и 10
домашни помощници

1. Сключени договори с 14
потребители на услугата
живеещи, включително и на семейства, в които има деца с трайни
увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез създаване на
"социален асистент" и 36
условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и потребители на услугата
социално включване, упражняване правото на труд и намаляване на "домашен помощник"
риска от зависимост от институционален тип грижи. Разширяване
2. Сключени договори със 7
социални асистенти и 18
кръга и подобряване качеството на предлаганите в общността
домашни помощници
социални услуги чрез предоставянето на нови форми на
алтернативна грижа в семейна среда, насочени към възрастните,
самотно живеещите и хората с трайни увреждания, като услугите
бъдат съобразени с техните индивидуални потребности

96
"Подкрепа за независим
живот чрез предоставяне
на услугата „домашен
помощник” в община
Левски"

самотни възрастни хора от Община Левски в обществения живот, да
се допринесе за подобряване качеството на живот и да се
предотврати настаняването им в специализирани институции,чрез
предоставяне на социалната услуга „домашен помощник”; да се
разшири и усъвършенства социалната услуга „домашен помощник” и
да се повишат професионалните умения и мотивация на домашните
помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0098

BG051PO001-5.2.040044-С0001

Сдружение
Велико
Регионален Работен Търново
Клуб "Инициативи и
партньорства за хора
с увреждания" Северен Централен
Планов Район

ул. Краков 8А Град Велико Търново,
гр. Велико
селата Балван и
Търново
Беляковец - Област
Велико Търново

Грижа за достоен живот на
хора с увреждания услуга „социален
асистент”

112 083,59

107 513,59

1. Сключени договори с 40
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 14
домашни помощници

12 Подкрепа за социално включване и създаване на реална възможност 1. Сключени договори с 32
за реализиране на хора с увреждания чрез разширяване и
подобряване качеството на живот, като се разшири обемът и се
повиши качеството на услугата „Социален асистент”в общността.
Усъвършенстване и подобряване на услугата „Социален асистент”.
Повишаване на професионалните умения и мотивация на
социалните асистенти чрез надграждащи обучения

потребители на услугата
"социален асистент"
2. Сключени договори със 16
социални асистенти
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16

BG051PО001/5.2/D02/0099

BG051PO001-5.2.040138-С0001

Сдружение
Велико
"Регионални
Търново
инициативи - Велико
Търново"

ул. ”Никола
Габровски” №
55 А
гр. Велико
Търново

Градовете Ветово,
"За по-добра грижа"
Сеново, Глоджево и
селата Писанец, Кривня
в Община Ветово Област Русе

91 200,33

86 610,07

12 Целта е да се подобри начинът на живот на лицата в неравностойно 1. Сключени договори с 40
положение от община Ветово, които поради заболяване или други
причини не могат сами да организират бита си и да поддържат
хигиената в дома си, и да участват пълноценно в социалния живот,
като им се предостави услугата „Домашен помощник”

потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0100

BG051PO001-5.2.040189-С0001

Община Баните

Смолян

ул. „Стефан населени места в
Стамболов” № Община Баните 3
Област Смолян
4940 с. Баните

"Подкрепа за достоен
живот"

116 589,48

109 389,48

12 Подобряване качеството на живот на деца и лица с увреждания и

BG051PО001/5.2/D02/0101

BG051PO001-5.2.040047-С0001

Община Кубрат

Разград

ул.”Княз Борис Град Кубрат и селата
I” № 1
Бисерци, Беловец,
гр. Кубрат
Юпер, Мъдрево, Савин Област Разград

"Грижа в семейна среда за
независимост и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотно живеещи хора дейности „социален
асистент” и „домашен
помощник" (фаза 2)"

112 194,92

97 359,82

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно

BG051PО001/5.2/D02/0102

BG051PO001-5.2.04- Общински читалищен Търгови
съвет - Търговище ще
0026-С0001

ул. Раковски № Около 25 села от
4
Община Търговище
Търговище

"Развитие на социалните
услуги за хората в малките
населени места"

108 204,15

101 064,15

Фондация за
София
BG051PO001-5.2.04социални инвестиции
0194-С0001
и ресурси

жк Павлово, ул. Град Елин Пелин Пирин № 14, ет. Област Софийска
4
София

"Грижа в семейна среда"

119 646,20

1. Сключени договори с 4
потребители (деца) на услугата
самотни стари хора в община Баните. Промяна на обществените
"социален асистент" и 54
нагласи, повишаване информираността на общността за право и
възможност на избор за независим живот и социално включване на потребители на услугата
“Домашен помощник”
лицата от уязвимите групи; надграждане на съществуващите
2. Сключени договори с 4
социални услуги в общината по НП „АХУ” и „ОСПОЗ” , повишаване
качеството и увеличаване тяхната достъпност и обхват; Подпомагане социални асистенти и 37
домашни помощници
на хора с различни видове увреждания за организиране на
самостоятелен живот; намаляване риска от попадане в институция
за самотноживеещи лица със затруднено самообслужване;
психологическа и социална подкрепа и помощ за деца с увреждания
и техните семейства; Разширяването на възможностите за трудова
заетост в общината чрез нарастване обема и многообразието от
социални услуги, които се предоставят в общността; Повишаване
професионалния капацитет и мотивация на заетите асистенти и
домашни помощници

100
1. Сключени договори с 26
живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване потребители на услугата
"социален асистент" и 15
на правото им на независимост и социално включване чрез
упражняване правото на труд и намаляване риска от зависимост от потребители на услугата
институционален тип грижи. Разширяване териториалния обхват на "домашен помощник"
2. Сключени договори с 18
социалните услуги предоставяни в семейна среда. Повишаване на
социални асистенти и 15
професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и
домашни помощници
домашните помощници чрез провеждане на поддържащо и
надграждащо обучение. Създаване на нови работни места в сектора
на социалните услуги.

101
12 С проекта се цели да се разшири обхватът на социалните услуги за 1. Сключени договори с 20
хората в малките населени места чрез включване на услугата
„Социален асистент” за възрастни и хора с увреждания над 18
години; да се утвърди услугата „Домашен помощник” и да се увеличи
броят на потребителите, ползващи услугата; да се подобри
качеството на предоставяните услуги чрез повишаване капацитета
на организацията за работа в областта на социалните услуги
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BG051PО001/5.2/D02/0103

111 902,20

12 Целта е да се разширят възможностите за подобряване качеството
на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства чрез
създаване на условия за независимост и социално включване като
се осигури качествена грижа в семейна среда на нуждаещите се от
постоянно обгрижване. Създаване на условия за социално
включване на уязвимите групи и преодоляване на социалната им
изолация, включително създаване на възможност за активен
професионален живот за семейства, в които има лица с увреждания;
превенция на риска от създаване на зависимост от институционален
тип грижи. Повишаване на професионалните умения и мотивация на
наетите лица.

потребители на услугата
"социален асистенти" и 30
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 10
социални асистенти и 15
домашни помощници
1. Сключени договори с 50
потребители на услугата
“социален асистент”
2. Сключени договори с 25
социални асистенти
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BG051PО001/5.2/D02/0104

BG051PO001-5.2.040048-С0001

Сдружение "Про
медика - здраве за
всички -2006"

Велико
ул. „Хаджи
Търново Димитър” № 45
гр. Велико
Търново

BG051PО001/5.2/D02/0105

BG051PO001-5.2.040049-С0001

Община Криводол

Враца

град Велико Търново и
селата: Ново село,
Ветренци, Емен Област Велико Търново

"Грижа за независим и
достоен живот за хора с
увреждания и самотно
живеещи възрастни хора услуги „социален асистент”
и „домашен помощник"

116 452,94

110 740,94

12 Подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез

"За достоен живот"

124 553,33

118 569,33

12 Усъвършенстване на услугите „Социален асистент” и „Домашен

1. Сключени договори с 12
разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот потребители на услугата
на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се разшири "социален асистент" и 28
потребители на услугата
обемът и се повиши качеството на услугите „Социален асистент” и
„Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване "домашен помощник"
в ежедневието си в общността. Намаляване на риска от зависимост 2. Сключени договори с 6
социални асистенти и 14
от институционален тип грижа на хора, нуждаещи се от помощ за
домашни помощници
обслужване и социално включване, чрез превенция на риска.
Повишаване на професионалните умения и мотивация на
социалните асистенти и домашни помощници чрез надграждащи
обучения

104

105

ул.
Община: Криводол и
„Освобождение” прилежащите села № 13
Област Враца
гр. Криводол

помощник” за хора в община Криводол, които имат потребност от
постоянно обслужване в ежедневието си. Насърчаване на хора с
увреждания активно да повишават независимостта си и да взимат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието си, да
участват в обществения живот, включително и като упражняват
правото си на труд, чрез разширяване обхвата на услугата
„Социален асистент”.
Повишаване на професионалните умения и мотивация на
социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи
обучения. Създаване на нови работни места в сектора на
социалните услуги. Повишаване на ефективността на участие на
публичните институции в процеса

1. Сключени договори с 30
потребители на услугата
"социален асистент" и 10
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 15
социални асистенти и 5 домашни
помощници

17

Община Велинград Пазардж
бул. ”Хан
Гр.Велинград,
"Предоставяне на услугата
ик
Аспарух” № 35 гр.Сърница, с.Драгиново „социален асистент” в
гр. Велинград
община Велинград"

BG051PО001/5.2/D02/0106

BG051PO001-5.2.040003-0001

BG051PО001/5.2/D02/0107

BG051PO001-5.2.040021-С0001

Община Долни
Чифлик

BG051PО001/5.2/D02/0108

BG051PO001-5.2.040025-С0001

Община Монтана

BG051PО001/5.2/D02/0109

BG051PO001-5.2.04- Читалище "Съзнание- Враца
1927"
0022-С0001

119 981,45

111781,45

12 Проектът е насочен към намаляване на риска от зависимост от

"Помощ завъзрастните
хора чрез създаване на
нова професия „домашен
помощник” в община
Долни чифлик"

89 136,72

84 234,72

12 Проектът е насочен към постигане на социална защита, повишаване 1. Сключени договори с 30

"Социални услуги в
общността - алтернатива
за лица, зависими от
грижа, в община Монтана"

118 737,01

112 607,21

75 000,00

71 740,00

1. Сключени договори с 50
потребители на услугата
институционален тип грижи за хора с увреждания от община
Велинград, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си "социален асистент"
и създаване на възможност за реализиране на правото им да бъдат 2. Сключени договори с 25
социални асистенти
активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на
ежедневието си, включително предоставяне на алтернативен избор
за професионално развитие на семейства, в които има деца с трайно
увреждане чрез усъвършенстване на услугата „Социален асистент”

106
Варна

пл. „Тича” № 1 гр.Долни чифлик и 16
гр. Долни
населени места от
чифлик
общината - Област
Варна

потребители на услугата
качеството на живот и адаптация на 30 самотни възрастни лица,
"домашен помощник"
чрез предоставяне на качествена грижа в семейна среда и
повишаване на квалификацията на лицата за полагане на качествени 2. Сключени договори с 15
домашни помощници
грижи за възрастните хората и хората с увреждания.

107
Монтана ул. „Извора” № Град Монтана и
1
кметства в общината 3400 Монтана Област Монтана

12 С проекта ще се надгражда досегашният опит за предоставяне на

1. Сключени договори с 12
социални услуги в общността. Насочен е към повишаване
потребители на услугата
информираността на целевите групи, промяна на обществените
"социален асистенти" и 54
нагласи в приемането, разбирането и прилагането на социалните
потребители на услугата
услуги, като алтернатива на институционалната грижа за независим "домашен помощник"
социално интегриран живот в общността, като се използва
2. Сключени договори с 6
механизмът за публично-частно партньорство в предлагането на
социални асистенти и 18
социални услуги в общността; повишаване професионалната роля на домашни помощници
социалните асистенти и домашни помощници – осигуряване на
мотивиран и квалифициран персонал за услугите; разширяване
обхвата на ползващите услугите „Социален асистент” и „Домашен
помощник” в Община Монтана; създаване на условия за обслужване
на преките потребители за задоволяване на личните им
потребности, нуждите за организиране и поддържане на лични и
социални контакти.

108
ул. „Хан
селата Долни Вадин и
Аспарух” № 30 Горни Вадин в
с. Долни Вадин Оряховска община –
област Враца

"Старите хора в селата
имат нужда от помощ"

ул. “Никола Й. Град Борово и селата:
Вапцаров” № 1а Обретеник, Горно
гр. Борово
Абланово, Екзарх
Йосиф, Брестовица,
Волово - Област Русе

"Подай ми ръка"

12 С проекта се цели да се задълбочи процесът на децентрализация на 1. Сключени договори с 16
социалните услуги и да се преодолее неравнопоставеността между потребители на услугата
“периферията” и “центъра” на административно-териториалните
"социален асистенти" и 24
единици от двете селски общности в Община Оряхово; да се
потребители на услугата
предоставят комплексни услуги на възрастни стари хора, хронично "домашен помощник"
болни, хора с увреждания, които се нуждаят от постоянни грижи; да 2. Сключени договори с 8
се намали броят на хората от третата възраст, ползващи услуги на социални асистенти и 12
домашни помощници
специализираните институции, чрез предоставяне на услуги в
общността; да се развие местният капацитет и човешки потенциал
на селските общности, като се използва капацитетът на читалищните
организации в села на Оряховска община
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BG051PО001/5.2/D02/0110

BG051PO001-5.2.040140-С0001

Община Борово

BG051PО001/5.2/D02/0111

BG051PO001-5.2.040125-С0001

Бултекс ЕООД

Русе

106 681,30

100 202,51

97 070,85

94 270,85

12

С проекта се цели да се създаде среда за подобряването
1. Сключени договори с 4
качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи
потребители на услугата
възрастни хора чрез предоставянето на социални услуги в
"социален асистент" и 60
общността, като се насърчават равните възможности и социалното потребители на услугата
включване на уязвимите групи; да се развият услугите „Домашен
“Домашен помощник”
помощник” и „Социален асистент” за хора с увреждания и
2. Сключени договори с 4
социални асистенти и 33
самотноживеещи хора в община Борово; да бъдат насърчени
домашни помощници
потребителите на услугите за активно участие в живота на
общността и за социално включване; да се повишат
професионалните компетентности и мотивация на домашните
помощници и социалните асистенти чрез провеждане на обучения,
консултации и супервизия; да се променят обществените нагласи и
да се преодолеят скрити дискриминационни практики по отношение
на хората с увреждания и самотноживеещи възрастни; да се подобри
партньорството между местната власт и НПО

110
Перник

пл. ”Кракра
Пернишки”
14/48
град Перник

Община:

Своге

"Грижа в семейна среда за
независим и достоен
живот"

12 Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно 1. Сключени договори с 16
живеещите хора от общ. Своге и намаляване на риска от зависимост потребители на услугата
от институционален тип грижи чрез предоставяне на социални услуги "социален асистент" и 16
потребители на услугата
„социален асистент” или „домашен помощник” на 32 самотно
“Домашен помощник”
живеещи хора или хора с различни видове увреждания от община
2. Сключени договори с 8
Своге. Предлагане на 16 нови работни места
социални асистенти и 8 домашни
Информиране на населението на общината за предлаганите
помощници
социални услуги
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BG051PО001/5.2/D02/0112

112

BG051PO001-5.2.040020-С0001

Община Павел баня Стара
Загора

ул.
“Освобождение”
№ 15
6155 Павел
баня

гр. Павел баня и селата "Домашен помощник”
Габарево, Горно
Сахране, Тъжа,
Осетеново,
Александрово,
Скобелево, Долно
Сахране, Манолово,
Турия, Виден,

74 877,44

69 063,44

12 Целта е да се предотврати настаняването на самотно живеещи,
болни, възрастни лица в специализирани институции; да се
преодолее чувството на изолация и безпомощност у лица, които не
са в състояние да се справят сами с ежедневните си потребности,
поради различни заболявания и да се осигури възможност за
включване на близките на лицата с увреждания в трудовия процес

1. Сключени договори с 35
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 15
домашни помощници

18

BG051PO001-5.2.040201-С0001

Община Петрич

BG051PO001-5.2.040014-С0001

Община Мирково

BG051PO001-5.2.040013-С0001

Община Сливница

BG051PO001-5.2.040009-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0117

BG051PO001-5.2.040010-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0118

BG051PO001-5.2.040008-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0113

Благоевг
улица „Цар Град Петрич - Област
рад
Борис III" № 24 Благоевград
гр. Петрич

"Грижа в семейна среда за
независимост и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотно живеещи хора"

101 168,60

Софийск
а

ул.
Град Мирково - Област
„Александър Софийска
Стамболийски”
№ 35
2086 село
Мирково

"Предоставяне на
социалната услуга
„социален асистент” в
община Мирково"

103 886,00

Софийск
а

пл.
Град Сливница - Област "Предоставяне на услугата
„Съединение” Софийска
„домашен помощник” в
№1
община Сливница"
гр. Сливница

103 851,90

Сдружение
"Младежки
инициативи за
развитие" - гр.
Рудозем

Смолян

бул. “България” Област: Смолян;
№ 13
Община: Рудозем;
4960 гр.
Град: Рудозем
Рудозем

"Подкрепа за
преодоляване на
социалната изолация на
самотно живеещеи хора и
лица с увреждания от
община Рудозем"

104 717,25

Община Долни
Дъбник

Плевен

"Социалните асистенти помощ за достоен живот
на самотно живеещи стари
хора и болни граждани от
община Доблни Дъбник"

106 070,05

102 366,49

12 Проектът е насочен към намаляване на риска от зависимост от

"За по-добър и достоен
живот"

120 000,00

111 840,00

12 Проектът е насочен към усъвършенстване и подобряване на услугите 1. Сключени договори с 30

"Предоставяне на услугата
„домашен помощник” и
грижа в семейна среда на
хора с увреждания и
самотноживеещи хора от
община Драгоман"

104 348,50

"Да подадем ръка - за едно
по-добро бъдеще"

68 561,02

97 968,56

12 Подобряване качеството на живот на възрастни с трайни увреждания 1. Сключени договори с 46
и самотно живеещи хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в
ежедневието си от община Петрич, чрез създаване на условия за
ефективно упражняване на правото им на независимост и социално
включване, включително и чрез упражняване правото на труд и
намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи,
чрез предлагане на услугите „социален асистент” и „домашен
помощник” за 46 зависими от семействата възрастни с трайни
увреждания и самотно живеещи хора, нуждаещи се от постоянно
обслужване в ежедневието си.
Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги.
Ефективно сътрудничество ключовите заинтересовани публични
институции в процеса на реализация на проекта

потребители на услугите
"социален асистент" и “Домашен
помощник”
2. Сключени договори с 12
социални асистенти и 11
домашни помощници

113
BG051PО001/5.2/D02/0114

96 886,00

12 Целта е да се подобри качеството на живот на 35 хора с увреждания 1. Сключени договори с 35
и самотно живеещи хора на територията на община Мирково и
прилежащите и села, чрез предоставяне на социалната услуга
„Социален асистент”, да се утвърди услугата “ Социален асистент” в
целевия регион и да се предотврати настаняването в
специализирани институции на възрастни и самотноживеещи хора от
общината.

потребители на услугата
"социален асистент"
2. Сключени договори с 15
социални асистенти

114
BG051PО001/5.2/D02/0115

96 851,90

потребители на услугата
с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота "домашен помощник"
2. Сключени договори с 15
си, възрастните хора и лицата с увреждания да се чувстват
самостоятелни в обичайна домашна среда като се усъвършенства и домашни помощници
подобри услугата “Домашен помощник” на територията на общината;
да се повишат професионалните умения и мотивация на домашни
помощници

115
BG051PО001/5.2/D02/0116

12 Цели да създаде възможности за реализиране на правото на хората 1. Сключени договори с 35

99 769,69

12 Целта е да се преодолее социалната изолация и да се повиши
качеството на живота на самотноживеещи хора и лица с увреждания
от община Рудозем чрез предоставяне на социалните услуги
"социален асистент" и "домашен помощник", и повишаване на
информираността на жителите на община Рудозем за прилагането
на социалните услуги, като алтернатива на институционалната грижа

116
ул. „Христо
Янчев” № 59
град Долни
Дъбник 5870

Град Долни Дъбник и
селата Бъркач, Горни
Дъбник, Градина,
Крушовица, Петърница
и Садовец - Област
Плевен

1. Сключени договори с 30
потребители на услугата
"социален асистент" и 10
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 15
социални асистенти и 5 домашни
помощници

1. Сключени договори с 42
институционален тип грижи на самотно живеещите стари хора и лица потребители на услугата
с различни видове увреждания, към социалното им включване; към "социален асистент"
2. Сключени договори с 42
създаване на реална възможност за реализиране на правото да
бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране социални асистенти
на ежедневието и живота си. Цели се да се усъвършенстват и
подобрят социалните услуги за самотно живеещите стари хора и
лица с увреждания, чрез нов подход при ангажиране на социалните
асистенти и разширяване на териториалния обхват на социалните
услуги

117
Община Нови пазар Шумен

ул. ”Васил
гр. Нови пазар
Левски” № 3
гр. Нови пазар

„Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора нуждаещи се от потребители на услугата
"социален асистент" и 30
постоянно обслужване в ежедневието си, чрез повишаване на
потребители на услугата
професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и
домашните помощници ; създаване на възможности за реализиране "домашен помощник"
правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и 2. Сключени договори с 15
да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието социални асистенти и 15
домашни помощници
и живота си и намаляване на риска от зависимост от
институционален тип грижи
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BG051PО001/5.2/D02/0119

BG051PO001-5.2.040012-С0001

Община Драгоман

Софийск
ул. Захари
Град Драгоман - Област
а
Стоянов” № 26 Софийска
гр. Драгоман
2210

97 348,50

12 Цели да създаде възможности за реализиране на правото на хората 1. Сключени договори с 40
с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота
си, възрастните хора и лицата с увреждания да се чувстват
самостоятелни в обичайна домашна среда като се усъвършенства и
подобри услугата “Домашен помощник” на територията на община
Драгоман и прилежащите и села; да се повишат професионалните
умения и мотивация на домашни помощници

потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори със 17
домашни помощници

119
BG051PО001/5.2/D02/0120

BG051PO001-5.2.040005-С0001

Община Свиленград Хасково

бул “България” Град Свиленград
32
6500
Свиленград

64539,1

12 С проекта се цели да се създаде реална възможност за
реализиране на правото на хора с различни видове увреждания да
бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране
на ежедневието и живота си, да се повишат професионалните
умения и мотивация на социалните асистенти и домашните
помощници и да се усъвършенстват и подобрят услугите “Социален
асистент” и “Домашен помощник” за хора нуждаещи се от постоянно
обслужване в ежедневието си.

1. Сключени договори с 4
потребители на услугата
"социален асистент" и 28
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 2
социални асистенти и 14
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0121

BG051PO001-5.2.040019-С0001

Община Смядово

Шумен

пл. „Княз Борис гр.Смядово, селата
І” № 2
Риш, Веселиново,
гр. Смядово Янково

"Социален асистент и
домашен помощник - грижа
в семейна среда за
независим и достоен
живот за нуждаещите се в
община Смядово"

100 150,00

98 394,00

12 Проектът е насочен към превенция на риска от създаване на
зависимост от институционален тип грижи чрез осигуряване на
качествена грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно
обгрижване хора с увреждания и самотноживеещи, и създаване на
условия за социалното им включване и преодоляване на социалната
изолация, както и осигуряване на условия за активен професионален
живот за семейства, в които има деца с увреждания; подобряване
качеството на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”
чрез повишаване на професионалните умения и мотивация на
наетите лица.
превенция на риска от създаване на зависимост от институционален
тип грижи
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BG051PО001/5.2/D02/0122

BG051PO001-5.2.040031-С0001

община Елин Пелин Софийск
пл.
Град Елин Пелин а
„Независимост” Област Софийска
№1
2100 гр. Елин
Пелин

"Предоставяне на услугата
„домашен помощник” за
нуждаещи се лица от
община Елин Пелин"

104 348,50

BG051PO001-5.2.040073-С0001

Община Сунгурларе Бургас

"По-добър живот за
самотно живеещи и хора с
увреждания от община
Сунгурларе"

80 851,28

97 348,50

1. сключени договори с 10
потребители на услугата
"социален асистент" и 30
потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори с 5
социални асистенти и 15
домашни помощници

12 Целта е да се подобри качеството на живот на 40 хора с увреждания 1. Сключени договори с 40
и самотно живеещи хора на територията на община Елин Пелин и
прилежащите и села, чрез създаване на условия за ефективно
упражняване на правото им на независимост и социално включване,
да се чувстват самостоятелни в обичайна домашна среда, като се
усъвършенства и подобри услугата “Домашен помощник”

потребители на услугата
"домашен помощник"
2. Сключени договори със 17
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0123

ул. "Георги
Димитров" 2
гр. Сунгурларе
8470

Сунгурларе и
населените места в
община Сунгурларе област Бургас

75 744,08

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, възрастни и 1. Сключени договори с 20
самотно живеещи хора в община Сунгурларе чрез предоставяне на
услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” на хора,
нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. Създаване
на възможност за реализиране правото на труд на хора с различни
видове увреждания и вземане на самостоятелни решения за
организиране на ежедневието си. Намаляване на риска от попадане
в специализирани институции на хора нуждаещи се от помощ при
обслужване в ежедневието си. Повишаване качеството на социални
услуги чрез обучение на “Социалните асистенти” и “Домашни
помощници”

потребители на услугата
"социален асистент" и 20
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 10
социални асистенти и 10
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0124

BG051PO001-5.2.040093-С0001
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BG051PО001/5.2/D02/0125

BG051PO001-5.2.040102-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0126

BG051PO001-5.2.040097-С0001

Дунавски
еврорегионален
граждански форум

Видин

к-с Съединение Град/село: Търняне,
Грижи у дома
бл. 8, партер Ботево, Синаговци,
3700 Видин Ивановци, Иново,
Майор Узуново,
Динковица, Плакудер,
Дружба, Каленик, Рубци,
Буковец, Дружба,
Антимово, Кутово,
Гомотарци - Област
Народно читалище Пазардж пл. ”Дружба” № Град Стрелча и селата "Грижа за достоен живот"
"Просвещение" гр. ик
1
Смилец, Дюлево,
Стрелча
гр. Стрелча Свобода, Блатница Област Пазарджик

124 318,53

116 515,53

12 Подобряване на качеството на живот и намаляване на риска от
попадане в институции на самотни възрастни хора със силно
затруднено себеобслужване от селските части на община Видин.
Развитие на социалната услуга в общността „домашен помощник” и
подобряване на нейното качество; Развитие на местното
партньорство при доставката на социални услуги в общността.

91 224,34

84 344,74

12

67 605,40

63 952,30

12 Общата цел е да се подобри качеството на живот на хора с

Създаване на среда за подобряване качеството на живот на хора с
увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез създаване на
условия за ефективно упражняване правото им на независимост и
социално включване, включително и чрез упражняване правото на
труд и намаляване риска от зависимост от институционален тип
грижи.
Целта е да се усъвършенствуват и подобрят услугите “социален
асистент” и “Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно
обслужване в ежедневието си.
да се подкрепи участието на хора с увреждания и самотно живеещи
възрастни хора в обществения живот. Да се създаде реална
възможност тези хора да бъдат активни и да вземат самостоятелни
решения за организиране на ежедневието и живота си; да се
повишат професионалните компетентности и мотивация на
социалните асистенти и домашните помощници чрез провеждане на
обучения, консултации и супервизия; да се разшири териториалният
обхват на социалните услуги; да се подобри партньорството между
НПО и местната власт; да се създадат нови работни места в сектора
на социалните услуги.

1. Сключени договори с 51
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 26
домашни помощници

1. Сключени договори с 20
потребители на услугата
"социален асистент" и 20
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 10
социални асистенти и 10
домашни помощници

125
Фондация "Единство София
22"

бул. Димитър Град София район
Петков № 64 Оборище и район
вътрешна къща Възраждане
София

"Грижа в семейна среда за
възрастни хора"

1. Сключени договори с 19
увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез предоставянето потребители на услугата
"социален асистент" и 14
на социални услуги в общността, като се насърчават равните
възможности на уязвимите групи; да се развият услугите Социален потребители на услугата
“Домашен помощник”
асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и самотно
живеещи възрастни хора в район Възраждане и район Оборище; да 2. Сключени договори със 7
социални асистенти и 7 домашни
бъдат насърчени потребителите на услугите за активно участие в
помощници
живота на общността и за социално включване; да се повишат
професионалните компетентности и мотивация на социалните
асистенти и домашните помощници чрез провеждане на обучения,
консултации и супервизия; да се повиши общественото
самосъзнание относно социалната интеграция на хора с увреждания
и самотно живеещи възрастни хора. Да се подобри партньорството
между местната власт и НПО
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20

Сдружение "Ново
бъдеще"

Враца

BG051PО001/5.2/D02/0127

BG051PO001-5.2.040096-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0128

BG051PO001-5.2.04- Сдружение "Екосвят" Плевен
0100-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0129

BG051PO001-5.2.040094-С0001

бул. „ Ленин„ №
97, бл. 322, вх.
А, ап . 1
с. Гложене

Град/село: Гложене и с.
Хайредин от общините
Козлодуй и Хайредин Област Враца

"Предоставяне на
надеждна социална услуга
на възрастни самотно
живеещи хора, съобразена
с индивидуалните
потребности за достоен
живот в община Козлодуй
и община Хайредин"

12

Проектът цели предоставяне на социални услуги в общността в
1. Сключени договори с 40
общините Козлодуй и Хайредин, с цел превенция на социалното
потребители на услугата
изключване и подобряване качеството на живот на хора от уязвимите “Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
групи и техните семейства. Предотвратяване на социалната
домашни помощници
изолация и необходимост от институционализиране на самотно
живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на услугата „Домашен
помощник”. Разширяване на обхвата и усъвършенстване на
предоставяните социални услуги в общността на територията на
общините Козлодуй и Хайредин. Осигуряване на независимост в
ежедневието им и подобряване качеството им на живот.

108 814,65

102 531,45

75 482,10

70 838,10

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно

95 096,53

12 Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на

127
ул. Главинкова Град Плевен
23
Плевен

"Отзив за нуждите ви"

ул. ”Георги
Димитров” №
25-27
гр. Мизия, п.к.
3330

"Грижа в семейна среда за
най-уязвимите групи от
населението на община
Мизия и община Хайредин

101 080,53

"Партньорство за
подобряване качеството
на подпомагащите
дейности в община Рила
чрез предоставяне на
алтернативни социални
услуги"

103 283,91

128
СНЦ "Мизия 2004" - Враца
гр. Мизия

селата Крушовица,
Войводово, Липница,
Софрониево и
Манастирище от
общините Мизия и
Хайредин - Област
Враца

1. Сключени договори с 25
живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване потребители на услугата
на правото им на независимост и социално включване, включително "социален асистент" и 15
потребители на услугата
и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от
“Домашен помощник”
зависимост от институционален тип грижи. Усъвършенстване и
2. Сключени договори с 10
подобряване на услугите „социален асистент” и „домашен
помощник”. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социални асистенти и 5 домашни
социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи помощници
обучения.Създаване на нови работни места в сектора на социалните
услуги

живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора,
чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на
територията на общините Мизия и Хайредин, за ефективно
упражняване правото им на независимост, правото на труд и
намаляване риска от институционален тип грижи. Усъвършенстване,
подобряване и разширяване на услугата „Домашен помощник” за
хора нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си;
намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи
чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; създаване на
нови работни места в сектора на социалните услуги; повишаване на
професионалните умения и мотивацията на домашните помощници
чрез надграждащи обучения; повишаване ефективността на участие
на ключовите заинтересовани публични институции в процеса на
реализация на схемата.

1. Сключени договори с 40
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0130

BG051PO001-5.2.04- Сдружение "Превент" София
гр. София
0191-С0001

жк Стрелбище, Град Рила - Област
ул. Орехова
Кюстендил
гора бл. 14 ет. 1
София

100 183,91

12 Подобряване качеството на живот на уязвими групи от община Рила 1. Сключени договори с 46
потребители на услугите
възрастни с различни увреждания и самотно живеещи хора,
"социален асистент" и “Домашен
нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си;
разширяване и подобряване качестото на подпомагащите дейности в помощник”
2. Сключени договори с 12
общината, чрез предлагане на услугите „социален асистент” и
социални асистенти и 11
„домашен помощник”. Подкрепа за участие в обществения живот и
домашни помощници
правото на труд на уязвимите групи; Създаване на реална
възможност за реализиране на правото на хората с различни видове
увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения
за организиране на ежедневието и живота си и намаляване на риска
от зависимост от институционален тип грижи
Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги.
Ефективно сътрудничество с ключовите заинтересовани публични
институции.
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BG051PО001/5.2/D02/0131

BG051PO001-5.2.040173-С0001

Община Тунджа

Ямбол

пл.
”Освобождение”
№1
гр. Ямбол

Селата Кукорево,
"Равни възможности и
Безмер, Ботево,
независим живот чрез
Бояджик, Дражево,
услугата „социален
Симеоново, Каравелово, асистент”
Сламино, Окоп,
Миладиновци, Завой,
Тенево в Община
Тунджа - Област Ямбол

98 467,44

ул.”Климент
Охридски„ № 68
Гр. Бяла
Слатина

Град Бяла Слатина и
"Социални услуги в
населени места в
община Бяла Слатина"
община Бяла Слатина Област Враца

105 112,89

94 387,44

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, самотно
живеещи хора и техните семейства чрез създаване на условия за
ефективно упражняване на правото им на независимост и социално
включване, намаляване на риска от зависимост от институционален
тип грижи чрез обгрижване в семейна среда и създаване на реална
възможност да реализират правото си активно да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота
си. Усъвършенстване и повишаване качеството на услугата
„Социален асистент, чрез провеждане на обучение на наетите лица
по професия „Социален работник”; Разкриване на нови работни
места в сектора на социалните услуги; повишаване ефективността и
укрепване на партньорството с администрации в сферата на
социалните услуги.

1. Сключени договори с 30
потребители на услугата
"социален асистент"
2. Сключени договори с 15
социални асистенти
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BG051PО001/5.2/D02/0132

BG051PO001-5.2.04- Община Бяла
Слатина
0098-С0001

Враца

99 612,89

12 Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на
живот на уязвими и зависими групи – възрастни с увреждания и
самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални
услуги в семейна среда на територията на община Бяла Слатина.
Създаване на възможности за активно участие, за повишаване на
независимостта и за самостоятелното справяне с ежедневните
дейности и живота на зависими групи от хора. Намаляване на риска
от зависимост от институционален тип грижа , чрез превенция на
риска. Разширяване на обхвата и усъвършенстване на
предоставяните социални услуги в общността в община Бяла
Слатина.

1. Сключени договори с 20
потребители на услугата
"социален асистент" и 20
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 10
социални асистенти и 10
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0133

BG051PO001-5.2.040104-С0001

Община Угърчин

Ловеч

площад
Град Угърчин и села от
“Свобода” 1 общината - Област
5580 Угърчин Ловеч

Грижа за хората предлагане на
алтернативна социална
услуга „домашен
помощник” в община
Угърчин

93 592,85

86 486,85

12 Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и 1. Сключени договори с 44
самотно живеещи хора в населените места на Община Угърчин чрез
създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на
независимост и социално включване, предлагане и разширяване на
обхвата потребители на алтернативната социална услуга в
общността - „домашен помощник” - за обслужване на болни
възрастни хора и самотни лица, които остават извън обхвата на
съществуващите програми; Повишаване професионалните умения и
мотивация на домашните помощници чрез обучение; Създаване на
нови работни места в сектора на социалните услуги. Укрепване и
разширяване на създадената мрежа за предлагане на социални
услуги в общността.

потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 22
домашни помощници
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Сдружение
Плевен
"Младежко бюро за
социални услуги и
граждански
инициативи"

BG051PО001/5.2/D02/0134

BG051PO001-5.2.040062-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0135

BG051PO001-5.2.040160-С0001

Община Ракитово

BG051PО001/5.2/D02/0136

BG051PO001-5.2.040090-С0001

Община Силистра

BG051PO001-5.2.040103-С0001

Община Свищов

BG051PO001-5.2.040078-С0001

СНЦ Девора

пл.
селата Ясен, Буковлък, "Подкрепа и утеха за
“Възраждане” Тученица и Ралево старите хора в селата"
№1
Област: Плевен
офис 311
5800 Плевен

96 707,55

91 907,55

12 Въвеждане и предоставяне на услугите “домашен помощник” и

Пазардж
ик

ул. "Христо Град Ракитово - Област "Грижа в семейна среда за
Ботев" № 4 Пазарджик
хора в нужда от община
етаж 2, офис
Ракитово"
№9
Гр. Ракитово

84 188,60

79 014,60

12 Подобряване качеството на живот и подкрепа за социално

Силистр
а

ул. “Симеон
Велики” 33
гр. Силистра

141 733,02

98 921,31

12 Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно

1. Сключени договори с 16
“социалнен асистен” на нуждаещи се от грижи стари хора от четири потребители на услугата
села, за да се виши качеството на живот на старите хора в селата,
"социален асистент" и 24
да се осигури възможност за интегрирането им към живота на
потребители на услугата
общността, чрез местните читалища;
“Домашен помощник”
Да се осигури устойчивост и мултиплициране на проектните дейности 2. Сключени договори с 8
социални асистенти и 12
домашни помощници
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1. Сключени договори с 12
включване на самотноживеещи възрастни хора, хора с увреждания и потребители на услугата
техните семейства като се разшири обемът и се повиши качеството "социален асистент" и 16
на услугата „Социален асистент”и „Домашен помощник” в общността. потребители на услугата
Повишаване на професионалните качества и мотивация на преките “Домашен помощник”
2. Сключени договори с 6
доставчици на услугите, чрез поддържащо обучение, супервизия и
социални асистенти и 8 домашни
консултации;
помощници
Превенция на настаняването в специализирани институции и
социално включване в обществения живот
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Град Силистра и селата "Обгрижване в семейна
на територията на
среда на хора с различни
община Силистра
видове увреждания и
самотно живеещи хора от
община Силистра чрез
дейностите „социален
асистент” и „домашен
помощник”

живеещи хора на територията на гр. Силистра и селата от община
Силистра чрез създаване на условия за ефективно упражняване на
правото им на независимост и социално включване, включително и
чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от
зависимост от институционален тип грижи, включително и на
семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от
постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен избор за
активно участие в реалния пазар на труда, със специален фокус
върху жените. Усъвършенстване и подобряване на услугите
„социален асистент” и „домашен помощник” за хора, нуждаещи се от
постоянно обслужване в ежедневието си.

1. Сключени договори с 14
потребители на услугата
"социален асистент" и 30
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори със 7
социални асистенти и 15
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0137

Велико
ул. „Цанко
Град Свищов и селата: "Достоен живот"
Търново Церковски” № 2 Алеково, Българско
5250 Свищов Сливово, Вардим, Горна
Студена, Деляновци,
Драгомирово, Козловец,
Морава, Овча Могила,
Ореш, Совата, Хаджи
Димитрово, Червена Област Велико Търново

111 120,36

Благоевг ул. В. Левски № Град Якоруда и селата "Дайте шанс и на нас"
рад
6
Аврамово, Бел Камен,
гр. Якоруда Бунцево, Конарско,
Смолево, Черна Места,
Юруково, в Община
Якоруда
Град.Белица и селата
Бабяк, Орцево,
Гълъбово, Лютово,
Горно Краище,
Дагоново, Черешово,
Златарица, Краище,
Палатик в Община
Белица
Област Благоевград

114 704,42

106 224,36

12 Целта е да се създаде среда за подобряването качеството на живот 1. Сключени договори с 20
потребители на услугата
на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез
предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават "социален асистент" и 20
потребители на услугата
равните възможности на уязвимите групи; да се развият
функциониращи услуги Социален асистент и Домашен помощник за “Домашен помощник”
2. Сключени договори с 10
хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община
Свищов; да се стимулира социалната интеграция на хората с
социални асистенти и 10
увреждания и самотно живеещи хора. Да се създаде местен ресурс домашни помощници
от обучени и квалифицирани социалните асистенти и домашните
помощници чрез провеждане на обучения, консултации и супервизия.
Да се повиши обществената чувствителност към проблемите на хора
с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Да се оптимизира
партньорството между местната власт и НПО, чрез утвърждаване на
ефективни действащи механизми за взаимодействие.
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BG051PО001/5.2/D02/0138

138

110 989,22

12 Общата цел на настоящия проект е да подобри качеството на живот 1. Сключени договори с 48
на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни или болни, потребители на
услугите"социален асистент" и
чрез създаване на условия за независим начин на живот в
“Домашен помощник”
естествената за тях семейна среда и осъществяване на мерки за
2. Сключени договори с 22
социалното им включване. Намаляване риска от
социални асистенти и 30
институционализация като се осигурят на нуждаещите се услуги,
домашни помощници
които се предоставят в тяхната общност и семейна среда.
Създаване на възможност за реализиране на правото на хората с
различни увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни
решения за организиране на ежедневието и живота си. Повишаване
на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и
домашните помощници чрез надграждащи обучения. Създаване на
нови работни места в сектора на социалните услуги. Разширяване на
териториалния обхват на социалните услуги.

22

BG051PО001/5.2/D02/0139

BG051PO001-5.2.04- Фондация "Социална София
защита"
0208-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0140

BG051PO001-5.2.040106-С0001

BG051PО001/5.2/D02/0141

BG051PO001-5.2.04- Община Съединение Пловдив
0143-С0001

кв. “Захарна Област:Перник
фабрика” бл. 40 Община:Перник
Гр. София

"Партньорство за развитие
на алтернативните
социални услуги,
предоставяни в семейна
среда в община Перник"

101 484,21

98 204,21

12 Подобряване качеството на живот на уязвими групи от община

ул. „Ал.
Всички населени места
Батенберг” № 3 на територията на
гр. Гурково
община Гурково Област Стара Загора

Грижа в семейна среда за
независимост и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотно живеещи хора дейности „социален
асистент” и „домашен
помощник" - в община
Гурково

97 824,63

91 420,20

12

ул. „6-ти
Град Съединение септември” № Област Пловдив
13
гр. Съединение

"Грижа за възрастни хора
в семейна среда чрез
предоставяне на услуга
„домашен помощник”

114 471,88

114 471,88

1. Сключени договори с 18
Перник- възрастни с различни увреждания и самотно живеещи хора, потребители на услугата
"социален асистент" и 16
нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си и
създаване на реална възможност за реализиране на правото им да потребители на услугата
бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране “Домашен помощник”
2. Сключени договори с 9
на ежедневието и живота си. Подкрепа за участие в обществения
социални асистенти и 8 домашни
живот и правото на труд на уязвимите групи чрез предлагане на
помощници
услугите „социален асистент” и „домашен помощник”
Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи
на възрастни хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално
включване
Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги.
Ефективно сътрудничество с ключовите заинтересовани публични
институции.
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Община Гурково

Стара
Загора

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно 1. Сключени договори с 14
живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване потребители на услугата
на правото им на независимост и социално включване, включително "социален асистент" и 14
потребители на услугата
и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от
зависимост от институционален тип грижи; на семействата, в които “Домашен помощник”
2. Сключени договори със 7
има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи чрез
предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния социални асистенти и 7 домашни
пазар на труда. Намаляване на риска от зависимост от
помощници
институционален тип грижи на хора , нуждаещи се от помощ за
обслужване и социално включване чрез превенция на риска и
подкрепа за реинтеграция. Усъвършенстване и подобряване на
услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” за хора,
нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.
Повишаване на професионалните умения и мотивация на
социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи
обучения. Създаване на нови работни места в сектора на
социалните услуги
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12 Подобряване качеството на живот, социално включване и
независимост на възрастни хора със затруднено самообслужване
чрез предоставяне на социални услуги от “Домашен помощник” и
удовлетворяване на потребностите за включване в обществения
живот и поддържане социални контакти
- Насочване вниманието на обществеността към проблемите и
потребностите на възрастните хора.

1. Сключени договори с 40
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 20
домашни помощници
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BG051PО001/5.2/D02/0142

BG051PO001-5.2.040001-С0001

Община Оряхово

Враца

ул. „Андрей
Чапразов” № 15
гр. Оряхово
3300

Гр.Оряхово и селата
"Приобщаване на
Селановци, Лесковец,
нуждаещите се"
Галово, Остров, Горни и
Долни Вадин - Област
Враца,

83 754,50

73754,5

с увреждания и самотно живеещите на територията на община
Оряхово, чрез задоволяване на потребностите им от организация на
свободното време посредством услугата “Социален асистент” и
организиране на бита, чрез предоставяне на услугата “Домашен
помощник”

142
BG051PО001/5.2/D02/0143

BG051PO001-5.2.040174-С0001

Община Септември Пазадрж ул. “Александър
ик
Стамболийски”
№ 37а
4490 гр.
Септември

Град Септември, гр.
"Да помогнем на хората в
Ветрен, и селата
неравностойно положение"
Синчиново, Виноградец,
Карабунар, Славовица,
Бошуля, Варвара Област Пазарджик

12 Проектът е насочен към подобряване качеството на живот на хората 1. Сключени договори с 22

103 055,87

96 617,87

потребители на услугата
"социален асистент" и 28
потребители на услугата
“Домашен помощник”
2. Сключени договори с 12
социални асистенти и 15
домашни помощници

12 Общата цел е да се създаде среда за подобряването качеството на 1. Сключени договори със 7
живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора чрез потребители на услугата
предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават "социален асистент" и 43
равните възможности на уязвимите групи. Да се развият услугите
потребители на услугата
Социален асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и
“Домашен помощник”
самотноживеещи стари хора в община Септември; да бъдат
2. Сключени договори с 3
насърчени потребителите на услугите за активно участие в живота на социални асистенти и 30
домашни помощници
общността и за социално включване; да се повишат
професионалните компетентности и мотивация на социалните
асистенти и домашните помощници чрез провеждане на обучения и
консултации; да се повиши общественото самосъзнание относно
социалната интеграция на хора с увреждания и самотноживеещи
възрастни хора. Да се подобри партньорството между местната
власт и НПО
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14 795 115,60

13 904 501,07

23

24

