„Качеството на живот отговорност на всички!“
Проект, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

разширяване на услугите на Звеното към Домашен социален
патронаж в гр. Свищов

Подобряване

качеството

на

живот

на

хората

в

България

е

стратегическа цел на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Достъпът
до качествени социални услуги и адекватната социална закрила с
еднаква сила се отнасят и за хората над 65 години и хората с
увреждания.

Проектът, който предлагаме гарантира правото на достоен живот в
общността на тези целеви групи, като цели удовлетворяване
потребностите им от повишаване на автономността и интеграцията им
в общността, чрез

подкрепа на тяхното здравно, социално и

личностно развитие. Предвиденото разширяване на услугите на
Звеното към Домашен социален патронаж в гр. Свищов е доказана
необходимост, идентифицирана на база оценка на специфичните
характеристики на лицата в общността и потребностите от социални
услуги. Допълването и интегрирането на съществуващите услуги в
Звеното с новите услуги "социален асистент", "домашен санитар" и
"личен асистент" е нова форма на социална услуга в Община Свищов,
която ще обхване минимум 80 потребители от целевите групи и
техните

семейства

и

ще

гарантира

провеждането

на

една

последователна национална и местна политика и като краен резултат –
по-висок жизнен стандарт на хората в България. Едновременно с това,
въвеждащо и поддържащи обучения за социални асистенти, домашни
санитари и лични асистенти ще осигури заетост на лица в
трудоспособна възраст, част от тях безработни, а друга част
принудително неработещи поради необходимостта да се грижат за
близките в дома си.
Правото

на

достоен живот и
активно
включване
живота

в
на

общността

е

ангажимент

и

отговорност

на

националните,
регионалните

и

общинските власти и институции. Социалното включване на тази
целева група е сред ключовите приоритети на държавните политики,
като отчита и общоевропейските стратегии в тази сфера. От
първостепенно значение е и възможността за повлияване и превенция
на дискриминацията, основана на увреждане, чрез създаване на
условия за партньорство, овластяване, социална закрила, здравна
грижа и реална интеграция.

Проекта е на обща стойност 495 000,00 лева и ще се изпълнява до
01.09.2017 г.
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