МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПОДПИСА ДОГОВОР С МТСП, УПРАВЛЯВАЩ
ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2014-2020 И МИГ „ПАВЛИКЕНИ-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ” ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРОЕКТ „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”
На 7 януари 2020 година в Община Полски Тръмбеш беше подписан договор с
Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и МИГ „Павликени-Полски Тръмбеш” по Мярка
„Социални иновации за активно социално включване”. Административният договор е за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водени от общностите местно развитие, процедура чрез
подбор на проекти BG05M9OP001-2.074, регистрационен номер на договора BG05M9OP0012.074-0002-С01.
С реализирането на проект "Социални иновации за активно социално включване в
община Полски Тръмбеш" се очаква да се подобри достъпа на хора с увреждания и лица над 65
годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване при които да се подобри
достъпа до социални и здравни услуги. Очаква се да се постигне и подобряване на качеството
на живот на уязвимите групи.
За реализиране на проекта ще се разкрие Център за социални дейности. Ще бъде
извършен подбор и ще бъдат назначени на трудови договори следните специалисти: сътрудник
социални дейности, организатор на дейностите, медицински специалист. Ще бъдат назначени и
домашни санитари, които ще предоставят услуги за период от 12 месеца на 25 лица от целевата
група. За да бъдат определени лицата, които ще ползват услуги, ще се обяви прием на
заявления на желаещи лица да ползват услугите и ще бъдат изготвени оценки на
потребностите от специалистите по проекта.
Домашните санитари ще предоставят следните услуги: дейности от личен характер;
дейности от домашен характер- поддържане на хигиената в дома, пазаруване, помощ в дома;
дейности от социален характер – поддържане на социални контакти и възможности за
социално включване.
Специалистите по проекта ще извършват консултиране в зависимост от тяхната
специалност и установените потребности на потребителите. Медицинският работник ще
извършва консултации за здравословен начин на живот, здравословно хранене и нуждата от
рехабилитация на различните заболявания. Ще разработва информационни материали по
темите и ще ги предоставя на потребителите.
Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ за реализиране на проекта
е в размер до 149 128,70 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20162020. Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване„
чрез водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.0740002. Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца, считано от 1 март 2020 година.
Предвидените дейности в проекта са в съотвествие на дейностите заложени в
Общинската стратегия за социалните услуги в Община Полски Тръмбеш 2016-2020.
Регистрационен номер на договораBG05M9OP001-2.074-0002-С01 по ОП „РЧР“, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване “ процедура BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш. Мярка „Социални
иновации за активно социално включване” чрез Водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект
договораBG05M9OP001-2.074-0002„Социални иновации за активно социално включване в община Полски Тръмбеш“,
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

