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 юли – октомври 2016 година
След подписването на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проект „Независим живот за нуждаещите се в община Раднево” е сформиран
екип за управление на проекта. През първия месец от проекта е изготвен график за
провеждане на обществените поръчки, който е съгласуван с УО на ОПРЧР. Изпратено е
Искане за авансово плащане по проекта. В периода юли-септември 2016 г. са проведени
процедури и са избрани външни изпълнители за дейностите по проекта. Изготвени от
външен изпълнител са „Правила за дейността на Звеното за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, проведено е въвеждащо
и поддържащо обучение на лицата, които ще бъдат наети на длъжността „Личен асистент”,
изработени и доставени в срок са материали за публичност и информираност по проекта;
сключен е договор и са доставени канцеларски материали.
С цел представяне на проекта, неговите цели, основни дейности, целеви групи и очакваните
резултати от реализирането му, на 11.08.2016 г. в зала 315 на Общинска администрация
Раднево се състоя среща с управители на социални услуги в общината, Директор Дирекция
„Бюро по труда - Раднево“, Директор Дирекция „Социално подпомагане“ и експерти в
община Раднево.
През месец август 2016 година се извърши подбор на Екип за функциониране на Звеното за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна
среда, както и на персонал за предоставяне на социалните услуги „личен асистент” по
проекта. Проведени са интервюта с кандидатите за персонал в Звеното. От 01.09.2016г. по
проекта са назначени социален работник и сътрудник социални дейности, а от 03.10.2016
година са назначени 40 лични асистента. След проведен подбор на кандидат-потребители
на интегрирани услуги, предоставяни от Звеното, на база направените социални оценки на
03.10.2016 година са подписани 65 договори с потребители. Сключени са и договори за
предоставяне на услуги от психолог и медицински специалист.
На 29 септември 2016 г. в зала 315 на Община Раднево се проведе встъпителна
пресконференция по проект "Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево", на
която бяха представени дейностите и целите на проекта, както и очакваните резултати.
Присъстващите получиха екземпляр от изготвените рекламни материали.
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