ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0106-C01
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Долни чифлик"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Информация относно проведена пресконференция
На 20.09.2019 г. от 11:00 до 11:30 часа в гр. Долни чифлик, пл. „Тича”
№1, заседателна зала на община Долни чифлик бе проведена встъпителна
пресконференция по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик".
Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд
на Европейския съюз.
На пресконференцията присъстваха кметът на община Долни чифлик
Красимира Анастасова, Костадин Петров – ръководител на проекта, Стела
Митева-Радева – координатор, Радка Стефанова – счетоводител, гости.
Кметът на Община Долни чифлик запозна присъстващите с развитието на
идеята за разработване на проекта. Ръководителят, координаторът и
счетоводителят на проекта направиха кратко резюме на проектните дейности и
представиха необходимите документи за кандидатстване за потребители и
специалисти.
На пресконференцията стана ясно, че общата стойност на проекта е 146
764.80 лева, като размерът на европейското съфинансиране е 124 750,08 лева
(85%), а размерът на националното съфинансиране е 22 014,72 лева (15%).
Периодът на изпълнение му е от 01.07.2019 г. до 01.01.2021 г.
Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за
социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община
Долни чифлик чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и
изграждане
на
подходящ
капацитет
за
предоставянето
им.
Идеята е да се предоставят интегрирани медицински грижи и социални услуги
в дома, психологическа подкрепа и консултиране, ориентирани към
предотвратяването на самотата и изолацията, адаптирани към основните нужди
на потребителите, за да бъдат независими и да останат колкото се може подълго време в тяхната обичайна среда.
В проекта ще бъдат включени 52 лица. Това са възрастни хора над 65 г. с
ограничения или в невъзможност за самообслужване и -хора с увреждания и
техните семейства.

