
 

 ОБЩИНА БАНИТЕ  

 

___________________________________________________________________________________ 
Проект BG05M9OP001-2.002-0268-С01 „Независим живот чрез интегрирани социални услуги 

в Община Баните” 
финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“,                                                                       

съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНИ 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА БАНИТЕ” 

 

На 27.02.2018 г. / вторник / от 10.00 ч. в Заседателна зала на Общинска 

администрация – Баните, етаж ІV, с.Баните, общ.Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3 

се проведе заключителна -  пресконференция, която имаше за цел представяне на 

постигнатите резултати и изпълнените дейности, включени по  ПРОЕКТ 

BG05M9OP001-2.002-0268-С01 „Независим живот чрез интегрирани социални 

услуги в Община Баните”  по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г, приоритетна ос 2 „ Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване” , процедура  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Проекта е на обща стойност: 499 935,40 лв., като размера на безвъзмездната 

финансова помощ е на 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 21 месеца от 

01.06.2016 г. до 01.03.2018 г. 

Целеви групи по проекта са: 
 
- Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 
- Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; 
- Семейства на деца, с увреждания. 

 
Основна цел на проекта:  Да се осигури достъп на хора в неравностойно 
положение до подкрепящи и интегрирани услуги и се създаде модел на социални 
услуги за нуждаещите се според специфичните им потребности, като се  разкрие  
Център за почасови услуги в общността и домашна среда в Баните. 

Социалните услуги, предоставяни в община Баните по проект „Независим живот 
чрез интегрирани социални услуги в Община Баните”,  бяха: 

1. „Личен асистент“ 
2. „Домашен помощник“ 
3. „Социален асистент” 
4. Предоставяне на арт терапия и трудо терапия в дома на потребителя и в 

Центъра. 
5. Предоставяне на медицински грижи в дома на потребителя и в Центъра 
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6. Предоставяне на  рехабилитация  в дома на потребителя и в Центъра 

Участие в пресконференцията взеха: г-н Росен Кичуков – Секретар  на община 
Баните,  екипа на проекта: г-жа Севда Биринджиева - ръководител проект, г-жа 
Христина Братанова - координатор и г-жа София Илиева - счетоводител на 
проекта и екипа на ЦПУОДС - Баните: г-жа Нешка Шехова – управител на 
Центъра, г-жа Юлия Кандурова – специалист  социална  подкрепа, г-жа Анета 
Каменова – специалист здравна помощ и г-жа Ганка Башева - рехабилитатор. 
Пресконференцията уважиха лични асистенти, домашни помощници, социални 
асистенти, общински служители и граждани. 

 

 

 

Създадени са по-добри условия на живот на лица в неравностойно 
положение. Осъществени са дейности за преодоляване на социалната им 
изолация. Проектът генерира положителни резултати и желанието на 
бенефициентите проектът да продължи. 



 

 ОБЩИНА БАНИТЕ  

 

___________________________________________________________________________________ 
Проект BG05M9OP001-2.002-0268-С01 „Независим живот чрез интегрирани социални услуги 

в Община Баните” 
финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“,                                                                       

съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

Секретарят на общината  г-н Кичуков  благодари на гостите за 
присъствието и подчерта, че сред най-важните приоритети на община Баните 
винаги е било осигуряване на подкрепа на всеки един гражданин, особено ако той 
се намира в тежък за него момент. 

Ръководителят на проекта г-жа Биринджиева, направи отчет на дейностите 
и на постигнатите резултати през всичките месеци от проекта. 

По настоящия проект се разкри ЦПУОДС. Извърши се текущ ремонт на 

помещенията, като с ремонта се оформи пряк достъп до улицата. Направи се 

подход с парапет и ръкохватка за достъп на лица с увреждания. Осигурени са 

материално-технически условия за качествено предоставяне на интегрирани 

социални услуги съобразно идентифицираните потребности на потребителите, 

както и за управлението и мониторинга им. Обзаведени са административен офис 

и  3 кабинета – Кабинет за двигателна активност и рехабилитация; Кабинет за 

арттерапия и трудотерапия и Кабинет за индивидуална работа и релаксация. 

 

 

С реализирането на настоящия проект са постигнати заложените 
индикатори и очаквания ефект върху целевите групи. Общо 90 потребители са 
получили почасови услуги Центъра и  по домовете си от началото на проекта до 
сега. Общият брой на назначените лични асистенти, социални асистенти и 
домашници помощници е 82. 

Г-жа  Биринджиева в заключение заяви, че  „най-ценното постижение по 
проекта е, че успяхме да предложим услуги, които са близо до нуждите на хората.  

Комплексния подход към потребностите на тези хора и предлагането на 

здравна грижа, социална подкрепа и помощ в домакинството в най-голяма степен 
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гарантира, че хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора, които 

трудно се справят сами в ежедневието си, няма да попаднат в социална изолация 

и бедност. 

Освен това дадохме шанс на техните близки и роднини, които бяха 

ангажирани с грижата за нуждаещите се да се върнат на пазара на труда, а в това 

време някой професионално да ги замести. Отдавна у нас се говори, че 

социалните услуги трябва да са гъвкави, да са почасови, да съчетават различен 

тип грижа и да предлагат индивидуален подход. Този проект направи точно това”. 

 

 

Проектът приключва на 01.03.2018 г., но от 02.03.2018г, финансирането на 

услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник ще бъде 

осигурено от държавния бюджет. 

 

 


