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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

15МЕСЕЦА



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТАЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

• Предоставяне на социални 

услуги в общността в 

община Оряхово  с цел 

превенция на социалното 

изключване и подобряване 

качеството на живот на хора 

от  трета възраст   и техните 

семейства

• 1 Разширяване на обхвата и

усъвършенстване на

предоставяните социални услуги в

общността на територията на общината.

• 2 Предотвратяване на социалната

изолация и необходимост от

институционализиране на самотно живеещи

възрастни хора и лица с увреждания чрез

предоставяне на услугите „Домашен

помощник”.



ПРОБЛЕМ

Проблеми в сферата на услугите за хората в
пенсионна възраст: недостигът на места в домове за
стари хора, недостатъчно обхващане на желаещите да
ползват услугите на домашен социален патронаж и
завишен брой лица желаещи да ползват услуги в
домашна среда.



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

50 Възрастни самотно живеещи хора от община

Оряхово

15 безработни лица от община Оряхово ,които ще 

предоставят социални услуги .



ДЕЙНОСТИ : 

Дейност 1  Провеждане на информационна кампания.

Дейност 2  Подбор на лица - домашни помощници и  

провеждане на обучение

Дейност 3  Предоставяне на  услугата „Домашен 

помощник” 



УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПАРТНЬОРСТВО 

Водещата организация по проекта ще кандидатства по различни схеми в

рамките на ОП РЧР през всяка следваща година във времетраенето на

програмата.

Екипът за управление на проекта ще има изграден капацитет за ръководене и 

отчитане на проекти по грантови схеми.

Ще се търсят възможности за дългосрочна подкрепа на предоставянето на 

социални услуги в общността от местните власти и привличане на ресурси от 

бизнес-сектора.



ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Е СЪЗДАДЕНА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ   INTERREG-IPA CBC 
BULGARIA-SERBIA PROGRAMME, CCI № 2014TC16I5CB007. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ Е ОТГОВОРНОСТ 

ЕДИНСТВЕНО НА СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ“ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ОТРАЗЯВА МНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ 
УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА

Благодаря за вниманието !

Ана Павлова 


