СХЕМА BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”
ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0153-C0001
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЩИНА КНЕЖА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

“ НОВ ПРОЕКТ В ОБЩИНА КНЕЖА“
На 20.12.2012г. в ОЦСУ гр.Кнежа се проведе информационнна среща по проект
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ ОБЩИНА КНЕЖА”, Схема „ПОМОЩ В ДОМА“ на стойност 182 615,40
лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз.

На срещата г-н Шарабански – кмет на община Кнежа съобщи на гражданите, че
на 28 ноември 2012 г. е сключил договор номер BG051PO001-5.1.04-0153-C0001 с
Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект "ПОМОЩ В ДОМА" и
представи екипа за организация и управление на проекта , както следва:
1.Ръководител на проекта – Даниела Дойчинова – Директор дирекция „Обща
администрация“;
2.Координатор на проекта – Наталия Христова – Секретар на Община Кнежа;
3.Счетоводител на проекта – Милена Орешенска – Главен експерт „Бюджет“;
4.Технически сътрудник – инж. Виталий Мочалский – Главен експерт
„ПЕФМС“.
Г-жа Дойчинова – ръководител на проекта изложи на присъстващите
презентация за дейностите по стартирания проект и основните видове почасови услуги,
включващи следните дейности – „Лична помощ“ и „Комунално – битови дейности“. По
този начин 75 потребители – лица с увреждания и самотноживеещи хора със
затруднения в самообслужването ще получат необходимите почасови грижи и помощ в
домашна среда. Продължителността на проекта е 18 месеца на територията на цялата
община.

Инвестира във вашето бъдеще!
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Персоналът на звеното ще бъде назначен след извършване на подбор и ще
включва само безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно
пенсиониране.
За одобрените лица, които не са преминали през идентично обучение по други
програми или по друг ред, ще се проведе въвеждащо обучение за предоставяне на
услуги в домашна среда. За лицата, притежаващи документ за преминато идентично
обучение, ще се организира двудневен курс за надграждащо обучение.
Ще бъдат сключени трудови договори с 30 социални асистенти.
На информационната среща бяха поканени – Николай Дамяновски – Заместник
кмет на Община Кнежа, Къдрин Караджов – Заместник кмет на община Кнежа, Петя
Маринска – Главен счетоводител, Драгомир Павлов – Директор-главен инженер
дирекция „Специализирана администрация”, Малина Бешковска – директор дирекция
„Социално подпомагане”, както и представители на ТД „Бюро по труда”, пенсионерски
клубове, сдружения на хора с увреждания, екипа на „Проекти, Европейски Фондове и
международно сътрудничество” и др.

Инвестира във вашето бъдеще!

