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 януари - март 2017 година
За посочения период са подадени 8 нови заявления от кандидат –потребители на почасови
услуги предоставяни по проекта. Одобрени са 6 кандидат потребители, като един от тях се е
отказал от услугата, един е починал. Сключени са 4 договора с потребители на интегрирани
почасови услуги.
Извършени са посещения на място в дома на потребителите, като през месец януари са
посетени 22 потребителя на услуги, 21 през м. февруари и 36 през март.
Продължава предоставянето на психологическа подкрепа и медицинска грижа и
консултиране на потребителите и личните асистенти. В периода от 9 до 21 февруари са
проведени три супервизии на персонала зает в Звеното за почасово предоставяне на
услуги.
По указание на УО на ОПРЧР, във връзка с промените в Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 година и допълнение в чл.8д, ал.1 от Закона за семейните
помощи за деца от 2017 г., както и с оглед недопускане на двойно финансиране на
дейности, децата с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане след 01.01.2017 г. са
недопустими за финансиране по схема „Независим живот“ за грижи предоставяни в
домашна и семейна среда, например - „личен асистент“, ,домашен помощник“ и други
подобни услуги. Същите са допустими след 01.01.2017 г. за финансиране по схема
„Независим живот“ за услуги, различни от предоставяните в дома, като например услугите
на психолог и медицински специалист предоставяни по настоящия проект при досегашните
условия на програмата. След прилагане на горе посочените промени в Закона от 09.02.2017
година са освободени 4-ма лични асистенти, предоставящи услуги в домашна среда на деца
с 90 и над 90% увреждане. Едното от децата продължава да бъде потребител по проекта,
ползвайки само услугите на психолога и медицинското лице.
С цел с цел коректното изпълнение на проектните дейностите е направено Искане за малка
промяна на проекта касаещо удължаване на продължителността на Дейност 4 „Извършване
на оценка на потребностите на лицата, които ще ползват услугите на Звеното за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Подбор
и назначаване на лицата, които ще предоставят услугите“.
Внесено е първо искане за междинно плащане в едно с технически и финансов отчет за
периода 01.07.20016-02.12.2016 година.
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