
 
Столична община - район "Сердика" 

Проект BG05M9OP001-2.002-0221-C001 

„Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен”, 

финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

 
 

 

 СО - район "Сердика" успешно приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-

2.002-0221-C001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен", 

финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.002 "Независим живот". Проектът стартира на 01.03.2016 г. и приключи на 28.02.2018 г., 

с бюджет в размер на     497 990,00 лв. Бенефициент по проекта е СО - район "Сердика". 

 Изпълнението на проектните дейности даде възможност в район "Сердика" да се 

предоставят интегрирани социални услуги на лица с увреждания и на възрастни хора над 

65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, чрез създаването на 

Център за интегрирани грижи. Социалните услуги в домашна среда бяха предоставяни от 

социални служители (лични асистенти и/или социални асистенти). По време на срока на 

изпълнение на проектните дейности, общо 62 лица с увреждания се възползваха от 

социалните услуги, предоставени от Центъра за интегрирани грижи. Броят на личните и 

социалните асистенти достигна 59 лица. 

 В хода на реализация на проекта бяха изпълнени следните проектни дейности: 

Дейност 1 - Разработване на Правила/методология за дейността на Центъра за 

интегрирани грижи. 

Дейност 2 - Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на 

социалните услуги на Центъра за интегрирани грижи. 

Дейност 3 - Кандидатстване, оценка, класиране и обучение на кандидатите за 

предоставяне на социални услуги в домашна среда /социалните служители/ в Центъра за 

интегрирани грижи. 

Дейност 4 - Предоставяне на социални услуги в домашна среда за одобрените потребители 

на Центъра за интегрирани грижи. 

Дейност 5 - Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала на 

Центъра за интегрирани грижи, предоставящ социалните услуги в домашна среда. 

Дейност 6 - Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране за потребителите 

на социалните услуги в Центъра за интегрирани грижи. 

Дейност 7 - Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания 

Дейност 8 - Дейности за организация и управление на проекта. 

Дейност 9 - Информиране и публичност 
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 Наред с предоставяните социални услуги в домашна среда от личните и социалните 

асистенти, включените в проекта потребители получиха психологическа подкрепа и 

консултиране от назначен по проекта психолог, които се изразяваха в провеждането на 

периодични регулярни срещи. Психологическа подкрепа и консултиране получиха и 

назначените на трудов договор асистенти. 

 Беше предоставяна специализирана транспортна услуга, чрез специално закупен за 

целите на проекта адаптиран за хора с увреждания микробус. Транспортната услуга се 

извършваше на принципа "от врата до врата" и беше насочена към трудно подвижни лица, 

жители на район "Сердика" на Столична община. 

 Администрацията на СО - район "Сердика" ще продължи да полага усилия за 

улесняване и подобряване живота на лицата с увреждания, чрез разработване на нови 

проектни предложения, при наличие на отворени процедури за кандидатстване. 

 


