
                                                                    

    

Община Никола Козлево 

Проект № BG05M9OP001-2.002-0153-С001  

 „Община Никола Козлево в помощ за независим живот” 

 

Договор по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001—2.002 

„Независим живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

„ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ” 

 

ОБЯВА 
 

 

I. В изпълнение на Дейност 3 на проект BG05M9OP001-2.002-0153-C001 „Община Никола 

Козлево в помощ за независим живот”, финансиран по процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР), Община Никола Козлево стартира приема на 

документи на кандидат- потребителите на интегрирани услуги, предлагани от „Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – община Никола 

Козлево”, включващи услугите „личен асистент”, лечебна физкултура, трудотерапия, помощни 

административни услуги и психологическа подкрепа. В настоящия прием могат да кандидатстват 

само лица, които към дата 29.02.2016 г. са били потребители в проект „Нови възможности за 

грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с водеща 

организация Агенция за социално подпомагане. Лицата, които желаят да бъдат включени в проекта 

за ползване на интегрираните социални услуги могат да подадат заявления по образец в периода от 

01.03.2016 г. до 10.03.2016 г. (включително). Заявления ще се приемат в сградата на Община Никола 

Козлево, на адрес: с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5, стая № 9, през всеки работен ден 

от 8.00 ч. до 17.00 ч.  

 

Необходими документи към момента на кандидатстване:  

- Документ за самоличност; 

- За дете – удостоверение за раждане; 

- Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

- Медицински протокол на ЛКК; 

- Други медицински документи – актуална епикриза и др.; 

- Удостоверение за настойничество/попечителство; 

- Пенсионно разпореждане; 

 

II. В изпълнение на Дейност 4 на проект BG05M9OP001-2.002-0153-C001 „Община Никола 

Козлево в помощ за независим живот”, финансиран по процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР), Община Никола Козлево стартира приема на 

документи на кандидати за лични асистенти към „Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда – община Никола Козлево”. Лицата, които 

желаят да бъдат включени в проекта като лични асистенти могат да подадат заявления по образец в 

периода от 01.03.2016 г. до 10.03.2016 г. (включително). Заявления ще се приемат в сградата на 

Община Никола Козлево, на адрес: с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5, стая № 9, през 

всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч.  

 

Необходими документи към момента на кандидатстване:  

- Документ за самоличност; 

- Автобиография; 
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- Документ за придобита образователна степен и съотносима с длъжността „личен асистент” 

квалификация; 

- Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи); 

- Пенсионно разпореждане; 

- Копие на трудова книжка; 

- Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по ОПРЧР 

2007-2013 г. или „Нови възможности за грижа” по ОПРЧР 2014-2020; 

 

III. Целеви групи по проекта: 

 

- Хора с увреждания и техните семейства; 

- Хора над 65 г. с ограничение или в невъзможност за самообслужване; 

 

 

IV. Обща информация за проект BG05M9OP001-2.002-0153-C001 „Община Никола Козлево 

в помощ за независим живот”, финансиран по процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР): 

 

В рамките на проекта се създава  "Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда - община Никола Козлево", който е ситуиран в село 

Хърсово. За целта бе извършен на текущ ремонт на определена от Общински съвет Никола Козлево 

сграда, обзавеждане и оборудване на Центъра. Основните услуги, които предлагаме: рехабилитация 

чрез лечебна физкултура, осигуряване на достъп до здравни услуги, трудотерапия, помощни 

административни услуги за потребителите, обучения за елементарна компютърна грамотност и др.   

Предвижда се предоставянето на социалната услуга "Личен асистент" на общо 76 лица, от 

които в процедура "Нови алтернативи" (Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 "Нови 

възможности за грижа") бяха включени 38 лица.  

Общата цел на настоящия проект е подобряване качеството на живот и на достъпа до 

интегрирани услуги за социално включване на хората с увреждания и хората над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на община Никола Козлево, чрез 

откриването на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда. Проектът цели създаване на условия за постигане на независимост и социална 

интеграция на възрастните хора и хората с увреждания, живеещи на територията на община Никола 

Козлево. 

Специфични цели на настоящото проектно предложение: 

- да се подобри достъпа до основни здравни и социални услуги, както и да се предприемат 

комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общностната среда, чрез 

обособени кабинет за лечебна физкултура, кабинет за трудотерапия, оказване на психологическа 

подкрепа, предоставяне на услугата "личен асистент" и др., предлагани в  "Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда - община Никола 

Козлево"; 
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- осигуряване на реална възможност за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат 

грижи за близките си с увреждания чрез предоставяне на услугата "личен асистент" на 76 

потребителя;  

- всички единадесет населени места от територията на община Никола Козлево да бъдат 

обхванати в процеса на предлагане на интегрирани социални услуги на целевата група. 

 

 

 

                                                  

 


