ОБЩИНА КАРНОБАТ
Община Карнобат започна изпълнението на нов и значим социален проект
Нов социален проект стартира община Карнобат. Официалното му представяне бе на 27
ноември, когато се проведе встъпителната пресконференция. Финансирането е по ОП "Развитие
на човешки ресурси". Проект: "За по - независим живот - интегрирани услуги за социално
включване в общността или в домашна среда в община Карнобат" е на стойност 499 685,12лв.
Финансирането от Европейския социален фонд е в размер на 424 732,35лв., а националното
съфинансиране е - 74 952,77лв. В продължение на 19 месеца с осигурения финансов ресурс
община Карнобат ще създаде условия за достоен и независим живот на хората с увреждания и
самотно живеещи възрастни хора, подкрепа на тяхната самостоятелност и социално включване
чрез предоставяне на интегрирани социални услуги в общността или в домашна среда. По
време на пресконференцията проектът бе представен от неговия ръководител - Ганка Павлова.
Целеви групи са лица с увреждания, в това число и деца с увреждания и хора над 65 год. в
невъзможност за самообслужване.Заложено е да се обхванат минимум 120 души, отговарящи на
условията. Ще се осигури заетост на 102 безработни лица, както и реализация на пазара на
труда на членовете на семействата, ангажирани с грижи за близки с трайни увреждания.
"За мен този проект е част от цялостната политика на община Карнобат в областта на
социалната сфера", подчерта кметът Георги Димитров. Според него социалното трябва да бъде
начин на мислене, начин на живот, грижа и поминък за хората в общината.Кметът отново
настоя за професионализиране на социалната дейност, за сформиране на паралелки в средното
училище, които да подготвят кадри за системата. Той отново засегна темата за
възнагражденията в този сектор, които са много ниски, та дори и мизерни.
Проектът на община Карнобат "За по - независим живот - интегрирани услуги за
социално включване в общността или в домашна среда в община Карнобат" бе един от първите
три, които бяха одобрени по оперативната програма за новия програмен период. Той бе връчен
на кмета лично от министър - председателя Бойко Борисов на специална церемония в
Министерски съвет. С неговата реализация община Карнобат прави поредната стъпка към
решаване на социалните въпроси. Проектът осигурява възможност за приемственост, развиване
и утвърждаване на цялостната система за предоставяне на услуги в домашна среда. В тази
връзка се създава специално звено, на което вече има избран ръководител и социален работник.
Заложените дейности по проекта ще подкрепят създадената общинска структура - "Звено
за услуги в домашна среда", която ще предоставя по интегрирани услуги за хората с увреждане.
Ще се съчетават комплексни действия по посока осигуряване на дългосрочна грижа,
включително социални и здравни услуги в домашна среда. Това ще гарантира ефикасността на
услугите в съответствието им с индивидуалните потребности на потребителите.
"Уверен съм, че успешно ще приключите проекта. Гарантирам Ви подкрепата на общината във
всяко едно отношение. Имате моето доверие". С тези думи се обърна кметът към екипа, който е
ангажиран с реализацията на проекта.
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Карнобат носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и
при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на
Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.”
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