
   

 

Този документ е  създаден в рамките на Проект  BG05M9OP001-2.002-0148-C0001 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване”  по схема BG05M9OP0001-2.002 «НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ»  , финансиран 
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за  съдържанието на публикацията се носи от Община 
Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 
ОБЩИНА ГОДЕЧ  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

           На 16 декември 2015 г. се подписа договор по Проект  BG05M9OP001-2.002-0148-
C0001 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, схема 
BG05M9OP0001-2.002 «НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ», финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  между Министерство на труда и социалната политика и Община 
Годеч предсавлявана от Радослав Василев Асенов – Кмет. Полученото финансиране е в размер 
на 490 278.79 лева за срок от двадесет и един месеца, като проекта стартира от 01.02.2016 год.  и 
ще продължи до 01.11.2017 год. Чрез реализацията на операцията ще се предоставят 
интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като 
ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, както на 
социални така и здравни услуги в общността или в домашна среда. Целта е да се разширят 
възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или 
техните семейства, предоставени през предишния програмен период, като се насърчават 
равните възможности на уязвимите групи и се разширява обемът, многообразието и 
целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността. Осигуряване на подкрепа 
за социално включване на уязвими групи чрез прилагане на интегриран модел за развитие на 
социалните услуги в общността. Ще се създаде устойчива социална услуга на територията на 
община Годеч, която има за цел да обхване максимум 80 лица от целевата група. За създаване 
на заетост, свързана с функционирането на услугата в община Годеч ще бъдат наети 36 лица: 
Администратор, който ще организира и ръководи работата на звеното; Медицинска сестра, 
която ще осъществява медицински прегледи на потребителите, ще следи за общото 
здравословно състояние, ще дава първа помощ при необходимост, ще провежда здравословни 
консултации- здравословен начин на живот, вреда от употребата на алкохол и други; Лични и 
социални асистенти, който ще обгрижват потребителите като предоставят качествено 
социалните услуги в зависимост от потребностите на потребителя и разпределени по видове 
почасови дейности. Чрез реализирането на Проект  BG05M9OP001-2.002-0148-C0001 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” Община Годеч ще натрупа 
опит в  областта социалната сфера, тъй като една от основните й цели като орган за прилагане 
на държавната политика е повишаването качеството на живот на своите жители. След 
приключването на  финансирането на проекта Община Годеч ще запази дейността на Звеното за 
предоставяне на услуги, като продължи да предоставя почасови услуги в домовете на 
потребителите за срок от 6 /шест/ месеца със собствено финансиране.   
 

 
Надя Тодорова 
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