ОБЩИНА РАДНЕВО

Напредък по изпълнението на Проект „Независим живот за нуждаещите се в
община Раднево” с регистрационен № BG05M9OP001 - 2.002-0266-С01 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
За периода октомври - декември 2016 година
След подбора и напасване, и въвеждащо обучение стартира предоставянето на почасови
социални услуги на територията на община Раднево по проекта. На 3 октомври 2016 г. 40
лични асистента започнаха да предоставят услугата на 65 потребителя. От 17 октомври
поради отказ на потребител общият им брой е 64. В периода са постъпили 7 нови заявления
от кандидат-потребители на интегрирани услуги. Направени са социални оценки, които са
разгледани от комисията за подбор в началото на месец декември. Одобрен е кандидат
потребител, на който поради липса на личен асистент в населеното място и отдалечеността
му от град Раднево не може да му бъде предоставяна социалната услуга. Направени са
няколко срещи на втория по ред потребител с предложени лични асистенти с цел
напасване.
През периода сътрудника социални дейности и социалния работник извършиха 62 бр. проверки
по домовете на потребителите на интегрирани услуги, като се отчете високо качество на
предлаганите социални услуги.
На личните асистенти и потребителите на услугите, съобразно индивидуалната им
потребност се предоставят психологическа подкрепа и медицинска грижа и консултиране.
Във връзка с изпълнение на проект "Независим живот за нуждаещите се в община Раднево",
с цел по- ефективна организация и изпълнение на дейностите по проекта е направено
Искане за малка промяна по проекта касаеща промяна на местонахождението на Звеното за
почасово предоставяне на услуги. След одобрението от УО на ОПРЧР Звеното е
разположено в друго помещение – стая № 4 в Центъра за обществена подкрепа в града.
През месец ноември 2016 година е сключен договор и е направена доставка на лични
предпазни средства и работно облекло, които са раздадени на личните асистенти на
15.12.2016 година.
На 14.12.2016 година в звеното беше доставено и монтирано оборудването по проекта.
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