ОБЩИНА КИРКОВО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
BG05M9OP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с
увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”

От 01.05.2017 г. Община Кирково в качеството и на бенефициент съгласно
Административен договор № BG05M9ОP001-2.005-0066-C01„Предоставяне на интегрирана
социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково",
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура
чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005,,AКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд стартира реализирането на Проект
BG05M9OP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания
и техните семейства на територията на община Кирково” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места“ и приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване“ .

Кратко описание на проекта:
Проекта „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните
семейства на територията на община Кирково" ще подобри качеството на живот на лицата с
увреждания и техните семейства, чрез предоставяне на достъп до мобилна интегрирана социална
услуга и осигурена подкрепа, насочени към ефективно упражняване правото им на независим живот
и социално включване, съобразяване с техните възможности и индивидуални потребности.
Предвидено е провеждане на мотивационно обучение за придобиване на умения за активно
поведение на пазара на труда и обучение за професионална квалификация на членовете на семейства,
които полагат грижи за хора с увреждания. За лицата, които са с по-лека форма на увреждания ще
бъде организирано обучение по ключова компетентност с цел активно приобщаване и насърчаване на
равни възможности и по-добра пригодност за заетост. Проектът ще спомогне за подобряване достъпа
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до заетост и преодоляване на бедността и социалното изключване чрез предоставянето на мобилна
интегрирана социална услуга и разкриване на нови работни места.

Цели на проекта:
Проекта „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните
семейства на територията на община Кирково" е насочен към: - разширяване на възможностите за
подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на
мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните
възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда, чрез реализиране на
интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи
грижи за зависими членове на семейства от една страна и активното включване за самостоятелен
живот на хората с увреждания от друга страна, както и предоставянето на интегрирана социална
услуга в домашна среда. - Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата,
които полагат грижи за близките си с увреждания чрез включването им в обучение за повишаване на
професионалната квалификация или придобиване на нова, и осигуряването им на заетост. Обща цел е
да се подобри качеството на живот и на достъпа до услуги за соц. включване в отговор на
комплексните потребности, вкл. и здравни, на хора с увреждания, насочени към преодоляване на
последиците от соц. изключване и бедността, което от своя страна ще даде възможност за връщането
на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за тях.

Дейности по проекта:
Дейност 1: Организация и управление на проекта;
Дейност 2: Приемане на заявления за подбор и подбор на мобилния екип, който ще предоставя
интегрирана социална услуга - Интегрираната социална услуга в домашна среда ще се
предоставя в рамките на 8 месеца от мобилен екип , които включва следните специалисти: ръководител на екипа, той и социален работник, - 15 социални асистента, - 1 психолог - 2
медицински лица - 1 рехабилитатор.
Дейност 3: Приемане на заявления и подбор на целевата група за участие в дейностите по
проекта - Обхватът на целевата група, включена в настоящото проектно предложение на община
Кирково са хора с увреждания и техните семейства. Планираният брой лица, на които ще бъде
предоставена интегрирана социална услуга в домашна среда са 40 души с увреждания и 25 лица с
увреждания в по-лека форма, които ще бъдат включени в обучение по ключова компетентност.
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Същите ще бъдат лица, попадащи в списъците на Дирекция “Социално подпомагане”, живеещи
на територията на община Кирково.
Дейност 4: Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и реализация на
интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица,
полагащи грижи за зависими членове на семейства - Във връзка с подобряване на достъпа до
основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция за хора
с увреждания, разширяване на възможностите за подобряване качеството им на живот, вкл. за
техните семейства и за насърчаване на равните възможности, както и за разширяване на обемът,
многообразието и целенасочеността на социалните услуги е предвидено създаване на
интегрирана социална услуга в домашна среда, която ще се предоставя от мобилен екип, състоящ
се от 16 души персонал и 4 специалиста в рамките на 8 месеца.
Дейност 5: Предоставяне на мотивационно обучение за адаптиране в пазарните условия Засилване мотивацията на целевата група за обучение и работа. Предоставяне на знания за
професиите, изискванията и тенденциите на пазара на труда и изграждане на умения за
себеизследване и себеутвърждаване. Ще бъдат обособени 3 групи, две групи по 20 човека и една
група от 25 човека /общo 65 лица/. Всяка група в продължение на 30 учебни часа, в рамките на
една седмица ще премине курса на обучение.
Дейност 6: Предоставяне на обучение по ключова компетентност и обучение за повишаване на
професионалната квалификация или придобиване на нова - Дейността включва организиране и
провеждане на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Английски
език на 25 лица с увреждания и обучение за повишаване на професионалната квалификация или
придобиване на нова на 40 лица, полагащи грижи за хора с увреждания.
-

Обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Английски език на 25
лица с увреждания;

-

Обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова на
20 лица, полагащи грижи за хора с увреждания. 1. Наименование и код на професията, и
код на специалността: Професия „Работник в озеленяването “ код по СППО 622030
специалност „Озеленяване и цветарство“ код по СППО 6220301 – първа степен на
професионална квалификация;

-

Обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова на
20 лица, полагащи грижи за хора с увреждания. 1. Наименование и код на професията, и
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код на специалността: Професия „Помощник в строителството “ код по СППО 582080
специалност „Основни и довършителни работи “ код по СППО 5820801 – първа степен на
професионална квалификация;
Дейност 7: Осигуряване на заетост на лица, полагащи грижи за зависими членове - Създаване на
предпоставки за последваща заетост; формиране на активно поведение на пазара на труда у
лицата от целевата група; придобиване на професионални и трудови умения; подобряване
условията на живот чрез решаване на проблема за трудова заетост. В община Кирково за 6
месеци ще бъдат назначени 20 лица, полагащи грижи за зависими членове на длъжност
"Работник в озеленяването" и 20 лица, полагащи грижи за зависими членове на длъжност
„Помощник в строителството “. С тях ще бъдат сключени трудови договори.
Дейност 8: Информиране и публичност

Целеви групи:
Неактивни или безработни участници;
Хора с увреждания над 18 г.

Очаквани резултати:
Дейност 1: Организация и управление на проекта;
• Сформиран и работещ екип за управление и изпълнение на проекта;
• Създадена система за вътрешен контрол и мониторинг на дейностите по проекта и анализиране
на резултатите;
• Изготвяне на документи, бланки, образци, списъци, договори във връзка с реализацията на
проекта;
• Успешно изпълнен и отчетен проект;
Дейност 2: Приемане на заявления за подбор и подбор на мобилния екип, който ще
предоставя интегрирана социална
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• Разработена, обявена и проведена процедура за подбор на персонал за почасово предоставяне
на интегрирани услуги за социално включване на хора с увреждания и техните семейства;
• Сключени трудови договори/споразумения към тях, вкл. Длъжностни характеристики;
• Сключени договори по реда на ЗЗД с психолог, медицински лица и рехабилитатор;
• Попълнени Анкетни карти, формуляри за обратна връзка при реализация на дейността;
• Отчетни документи и водени регистри;
Дейност 3: Приемане на заявления и подбор на целевата група за участие в дейностите по
проекта
•Популяризиране стартирането на дейността, чрез разлепени обяви; публикация на сайта на
бенефициента;
• Подадени заявления от кандидат-потребители за включване в проекта;
• Направени оценки на потребностите на всички подали заявления от екипа, предоставящ
интегрираната социална услуга;
• Изготвена Процедура за подбор на потребители;
• Извършен подбор на 65 лица, с увреждания;
• Сключени договори с 40 броя потребители на територията на община Кирково за ползване на
мобилна интегрирана социална услуга;
• Изготвени 40 броя индивидуални планове за предоставяне на почасови интегрирани услуги за
социално включване и Графици за предоставяне на почасовите услуги за всеки от потребителите;
• Осигурен достъп до интегрирани услуги, в съответствие със специфичните потребности на 40
лица с увреждания от община Кирково, въз основа на индивидуалните им социални оценки, като
е подобрен достъпа им до услуги; подобрено качеството на живот на целевата група, като са
създадени условия и е осигурена подкрепа насочени към ефективно упражняване правото им на
независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните
възможности и специфични потребности.
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Дейност 4: Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и
реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на
труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства
•В община Кирково е създадена и функционира мобилна интегрирана социална услуга за лица с
увреждания и техните семейства;
• Осигурен достъп до интегрирани услуги, в съответствие със специфичните потребности на 40
лица с увреждания и техните семейства от община Кирково, въз основа на индивидуалните им
социални оценки, като посредством реализацията на проекта е подобрен достъпа им до услуги;
подобрено качеството на живот на целевата група, като са създадени условия и е осигурена
подкрепа насочени към ефективно упражняване правото им на независим живот и соц.
включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични
потребности.
Дейност 5: Предоставяне на мотивационно обучение за адаптиране в пазарните условия
•65 лица от целевата група, преминали мотивационно обучение.
• 65 лица са получили сертификат за преминато мотивационно обучение
• Повишено желание за реализация на пазара на труда у лицата от целевата група.
Дейност 6: Предоставяне на обучение по ключова компетентност и обучение за повишаване
на професионалната квалификация или придобиване на нова
• Обучени 25 лица с увреждания по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”,
Английски език.
• 25 лица получили сертификат по ключова компетентност.
• Обучени 20 лица, полагащи грижи за хора с увреждания преминали професионално обучение
по професия „Работник в озеленяването “ код по СППО 622030 специалност „Озеленяване и
цветарство“ код по СППО 6220301 – първа степен на професионална квалификация.
• Обучени 20 лица, полагащи грижи за хора с увреждания преминали професионално обучение
по професия „Помощник в строителството “ код по СППО 582080 специалност „Основни и
довършителни работи “ код по СППО 5820801 – първа степен на професионална квалификация.
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ОБЩИНА КИРКОВО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

• 40 лица получили свидетелства за професионална квалификация.
Дейност 7: Осигуряване на заетост на лица, полагащи грижи за зависими членове
• Осигурена заетост на 40 лица от целевата група.
• Създаване на усещане и сигурност у целевата група за грижата на общината за тяхната
интеграция и социално включване
Дейност 8: Информиране и публичност
• Осигурена е публичност, прозрачност и гласност на изпълнението на дейностите по проекта.
• Популяризирани са резултатите от проекта, съобразно изискванията на Регламентите на
Европейската общност;
• 2 пресконференции – при стартиране и приключване на проекта;
• Изработен един банер;
• Oтпечатани и разпространени 400 броя брошури;
•30 броя флаш памет 4 GB;
• Периодични публикации на сайта на община Кирково.
Продължителност на проекта:
14 месеца, считано от 01.05.2017 год.
Стойност на проекта: 370 020,00 лв.
ЕКИП ПО ПРОЕКТА
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