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Проектът се финансира от  Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 

Схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.002-0021-C01 

 
 

ПРОЕКТ 
 

„Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица” 
BG05M9OP001-2.002-0021-C01 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд (ЕСФ) 
чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 

 

Бенефициент: Община Горна Оряховица 
 
Продължителност на проекта: 

 
20 месеца 
 
 

 
Кратко описание: 

Един от основните приоритети на Община Горна Оряховица заложен в 
"Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-
2020" е Приоритет 3: "Повишаване на качеството на живот", Специфична цел 
3.2: "Социално приобщаване и подобряване на здравния статус на 
населението". Настоящото проектно предложение  има принос за изпълнение 
на този приоритет и специфична цел. Цели да задоволи потребностите от 
дългосрочни и комплексни ежедневни грижи, да подкрепи социалното 
включване и подобри качеството на живот на хора с увреждания и възрастни 
над 65 г. в невъзможност за самообслужване. От друга страна проектът си 
поставя за цел да предостави възможност за връщане на реалния пазар на 
труда на лица, които полагат грижи за близките си с увреждания. Проектът 
осигури достъп на минимум 90 лица от целевите групи до почасови 
интегрирани услуги, в т.ч. психологическа подкрепа, консултиране, социални 
услуги (домашен помощник и личен асистент) и здравна помощ, според 
техните индивидуални потребности. В рамките на проекта се осигури заетост и 
доходи на минимум 58 лица, които  предоставят услуги на потребителите. 
Лицата, които  предоставят социални услуги по проекта и не са обучавани за 
предоставяне на услугите "домашен помощник" и "личен асистент" преминават 
през въвеждащо обучение. Това гарантира качествени грижи за нуждаещите се 
лица. С цел широка обществена информираност и информираност на 
участниците в проекта се проведе дейност: мерки за информация и 
публичност. Дейността информира за същността на проекта и донора. 
Реализирането на проекта ще задоволи идентифицираните потребности на 
целевите групи и намали риска от институционален тип грижа. Проектът е на 
стойност 499968,30 лв. и е с обща продължителност 20 месеца. Услугите по 
проекта ще се предоставят 18 месеца. 
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