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Проект BG05M9OP001-2.002-0276“Грижа в домашна среда“
на човешките ресурси“, съфина

ПРОЕКТ  BG05M9OP001
ПРОЦЕДУРА  BG05M9OP001

ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 
ШЕСТИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ 

 
 В последният месец от календара на 2016г. по проект“Грижа в домашна среда“
56 лица със затруднения в ежедневието, от които:

o три деца 
o пет младежи 
o четиринадесет лица на възраст от 30 до 65години
o тридесет и четири възрастни лица над 65г.

Подкрепящите социални услуги 
обслужващия екип на центъра за домашна грижа, обхващащ общо 42 лица 
и 22 домашни помощника, съгласно 
Мултидисциплинарният екип на центъра

 достъп до здравни грижи;

 психологическа подкрепа;

 мотивационна подкрепа; 

 подкрепа за социално включване;

Медицинският специалист, социалните работници и психолога много отгов
заплануваните месечни графици изпълниха ангажиментите си.

Екипа за организация и управление на проекта проведе процедури по ЗОП в изпълнение на 
дейност 6 “Дейности по обзавеждане и оборудване на център за домашна грижа в община 
Тервел“ и дейност 7„Информиране и публичност“. В резултат бяха сключени договори с изпъл
нители. Същевременно се подготви публикация за напредъка по изпълнението на проектните 
дейности, която се помести в регионален ежедневник 
228 от 08.12.2016г.  и общински вестник“Тервел“

На 30.12.2016г. бяха сключени още три договора с потребители на почасови интегрирани 
услуги, чието предоставяне ще стартира от месец януари 2017г.

 

 
 

 

 
 

                    ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 
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“Грижа в домашна среда“, финансиран от Оперативна програма „
“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 

BG05M9OP001-2.002-0276“ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“
BG05M9OP001-2.002“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 
 

И ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ –  ДЕКЕМВРИ  2016г.
 
 

В последният месец от календара на 2016г. по проект“Грижа в домашна среда“
56 лица със затруднения в ежедневието, от които: 

лица на възраст от 30 до 65години 
ъзрастни лица над 65г. 

Подкрепящите социални услуги – „Личен асистент”, „Домашен помощник” се предоставиха от 
обслужващия екип на центъра за домашна грижа, обхващащ общо 42 лица 
и 22 домашни помощника, съгласно индивидуално разписани графици. 

екип на центъра реализира изпълнение на следния 

остъп до здравни грижи; 

сихологическа подкрепа; 

 

одкрепа за социално включване; 

Медицинският специалист, социалните работници и психолога много отгов
заплануваните месечни графици изпълниха ангажиментите си. 

Екипа за организация и управление на проекта проведе процедури по ЗОП в изпълнение на 
дейност 6 “Дейности по обзавеждане и оборудване на център за домашна грижа в община 

дейност 7„Информиране и публичност“. В резултат бяха сключени договори с изпъл
. Същевременно се подготви публикация за напредъка по изпълнението на проектните 

дейности, която се помести в регионален ежедневник – „Нова добруджанска трибуна“,брой     
228 от 08.12.2016г.  и общински вестник“Тервел“, брой 28 от 20.12.2016г. 

На 30.12.2016г. бяха сключени още три договора с потребители на почасови интегрирани 
услуги, чието предоставяне ще стартира от месец януари 2017г. 
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, финансиран от Оперативна програма „Развитие 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

“ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“ 
“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ 

2016г. 

В последният месец от календара на 2016г. по проект“Грижа в домашна среда“ са обслужени 

помощник” се предоставиха от 
обслужващия екип на центъра за домашна грижа, обхващащ общо 42 лица – 20 лични асистента 

реализира изпълнение на следния пакет услуги: 

Медицинският специалист, социалните работници и психолога много отговорно в рамките на 

Екипа за организация и управление на проекта проведе процедури по ЗОП в изпълнение на 
дейност 6 “Дейности по обзавеждане и оборудване на център за домашна грижа в община 

дейност 7„Информиране и публичност“. В резултат бяха сключени договори с изпъл-
. Същевременно се подготви публикация за напредъка по изпълнението на проектните 

„Нова добруджанска трибуна“,брой       
 

На 30.12.2016г. бяха сключени още три договора с потребители на почасови интегрирани 


