„ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.13-0007-С0001
„Комплекс за социални услуги в общността”Надежда”-гр. Карнобат”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Информация за популяризиране на целите и задачите както и социалните услуги
в общността по проект „Комплекс за социални услуги в общността „Надежда“–гр.
Карнобат”

Продължава изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-5.2.130007-С0001 „Комплекс за социални услуги в общността „Надежда“–гр. Карнобат“,
финансиран от ОП „РЧР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0015.2.13 „Живот в общността”.
През периода от 03.02.2014 г. месец 11. 2014 г. са обхванати 15 /бр./ лица в
ЦНСТ и 43 /бр./ лица в ЦСРИ над 18 годишна възраст с физически увреждания,
психични разстройства и умствена изостаналост от общността, чакащи настаняване в
специализирана институция.
През месец 08.2014 г. е назначен на граждански договор 1 /бр./ лице персонал
„логопед”.
Лицата ползватели на социалната услуга ЦНСТ са ползватели и на услугата
ЦСРИ. Същото не е в противоречие с Договора за безвъзмездна финансова помощ, тъй
като потребителите, настанени в ЦНСТ ползват услуги в ЦСРИ, различни от тези,
които се предоставят в ЦНСТ.
Потребителите получават комплексни качествени услуги за удовлетворяване на
индивидуалните им потребности.
Назначени са 19 лица персонал, от които 8 са социални асистенти, 1 ръководител
общ за двете услуги, 2 /бр./ социални работници, 2 /бр./ трудотепевт, по 1 /бр./
рехабилитатор, психолог и логопед. В Комплекс за социални услуги в общността
„Надежда”е назначен и 1 /бр./ хигиенист и 1 /бр./ работник поддръжка, който също е
общ за двете услуги.
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Преди настаняването в ЦНСТ по-голямата част от потребителите са живеели в
домове за възрастни хора с деменция, с умствени или психични проблеми. От
институционалната грижа те са изведени, тъй като не са отговаряли по профил на
направлението на съответния дом и са настанени в услуга в общността каквато е
Център за настаняване от семеен тип. Изпълнението на дейностите по проекта
допринася за създаването на условия на лицата потребители на социалната услуга
ЦНСТ среда близка до семейната, при която настанените лица получават необходимата
им 24 – часова индивидуална грижа и подкрепа за водене на относително
самостоятелен живот. В услугата няма някакъв строго определен режим, но има ред.
Всички се хранят заедно, като едно голямо семейство и всеки има достъп до кухнята.
Потребителите на ЦСРИ получават рехабилитация, обучение в умение за
справяне с ежедневни житейски ситуации, индивидуална и групова работа за
разкриване на потенциала на лицата в неравностойно положение, експертно
консултативна помощ както и организиране на свободното време.
Потребителите имат ежедневие, което е различно от живота им преди. Повечето
от тях сами могат да се обслужват, да поддържат лична си хигиена и чистота на стаите
и прилежащите помещения. Лицата, които не могат да се справят се подпомагат от
асистентите и са включени, макар и от части в трудовата дейност. Трудотерапията в
центровете е свързана предимно с ежедневните потребности и нужди на потребителите,
с личната хигиена и трудови дейности разпределени според възможностите и
интересите. Лицата се включват в домакинските дейности, поддържат дворното
пространство. Много често могат да бъдат видени в градския парк, стадиона или просто
да седят на пейка в центъра на града.
За организиране на свободното време, отдих и развлечения се осъществяват
мероприятия за потребителите като тържества за отбелязване на национални и лични
празници. На 17.09.2014 г. в деня, в който почитаме Светите мъченици София и
нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов, екипа от специалисти от ЦСРИ организираха
празнична програма за потребителите по повод първи имен ден на „Комплекс за
социални услуги в общността „Надежда“. Потребителите бяха на летен лагер до гр.
Черноморец и посетиха гр. Пловдив и неговите забележителности.
Вратите на услугата са отворени и хората са свободни, ходят на разходка и
някои от тях се срещат със своите близки.
Включването на лица потребители на услугите става след издаване на Заповед от
Дирекция социално подпомагане. Дейностите по проекта, ще продължат до 31.12.2014
г. и от 01.01.2015 г. след решение на общински съвет услугата, ще бъде делегирана като
държавна отговорност.
Изготвил: Радка Петрова
/Координатор проект/
Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Комплекс за социални услуги в
общността “Надежда” – гр. Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейски съюз или Агенцията за социално подпомагане.
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