НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
По проект: „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни
хора и хора с увреждания/съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите
за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе:
- един център за грижа за лица с психични разстройства;
-един център за грижа за лица с различни форми на деменция“

Осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие
Договор № BG16RFOP001-5.002-0025-C01
Бенефициент: Община Русе
26.03.2019 г., 11:00 часа, Заседателна зала на Община Русе
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ОСНОВНА ЦЕЛ:
Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на
територията на община Русе, чрез предоставяне на нови качествени социални
услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за
действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за
дългосрочна грижа.
Целта е да се осигури социална инфраструктура съгласно Картата на
резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, а именно:
-

един център за грижа за лица с психични разстройства на територията
на Община Русе;
един център за грижа за лица с различни форми на деменция на
територията на Община Русе.
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Проектът се реализира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните
услуги за възрастни и хора с увреждания“, в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална
социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Продължителност: 24 месеца, считано от 06.02.2019 г.
Изпълнение на инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор: 20 месеца

Обща стойност: 1 150 900,00 лв., от които:


собствен принос в размер на 25 900,00 лв.



безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 125 0000,00 лв., от която:

- европейско финансиране - 85% в размер на 956 250,00 лв.
- национално финансиране - 15% в размер на 168 750,00 лв.
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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Дейност 1 Организация и изпълнение на проекта
Дейност 2 Провеждане на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители
Дейност 3 Изпълнение на инженеринг - проектиране, строително-монтажни работи и
авторски надзор
Дейност 4 Изпълнение на строителен надзор
Дейност 5 Обзавеждане и оборудване
Дейност 6 Дейности за информация и публичност

Дейност 7 Доставка на оборудване и обзавеждане
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ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА:


Ръководител – Надка Денева



Строителен инженер – Катя Павлова



Счетоводител – Мариана Билчева



Юрист – Пламен Петков



Технически сътрудник – Искра Иванова
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ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И ДЕЙНОСТИ:

Ще се извърши проектиране, строителство и авторски надзор за създаване на един център за грижа за
лица с психични разстройства и един център за грижа за лица с различни форми на деменция на
територията на Община Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №108
(съществуващата сграда на закрития Дом за деца, лишени от родителска грижа „Св. Димитър
Басарбовски“).


Предвижда се ремонт на сградата, пристройките, оградата и благоустрояване на дворното
пространство.



Новата материалната база и оборудването/обзавеждането ще гарантират безопасна и сигурна среда
за възрастните хора и хората с увреждания.



Спалните помещения ще бъдат изцяло обзаведени.



Ще бъдат обособени дневни стаи за активни занимания.



Стаите за персонала ще бъдат обзаведени с офис оборудване и медицински шкафове.



Ще се създадат стаи за работни срещи.



Предвиден е ремонт и оборудване на кухнята, както и обособяване на помещения с перални
машини.
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
•

•

На 30 потребители (15 лица с психични разстройства и 15 лица с деменция) щe бъде предложена
психо-социална рехабилитация и възможност за подкрепа на хората в тяхната непосредствена
среда и подкрепа на близките им.
Предоставянето на услуги в двата Центъра ще се основава на идентифицираните нужди и
проблеми на целевата група и индивидуалната социална оценка за всеки един от потребителите.
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ЕКИПИ:

Услугите ще се предлагат от мултидисциплинарни екипи, обучени в съвременни методи на психосоциална рехабилитация за хора с психични разстройства. Те ще подпомагат за социалното включване
на потребителите, като ще ги подкрепят в ежедневните дейности, в общуването и запазването на
тяхната самостоятелност.

След приключване на проектните дейности е гарантирана допълняемост, интегрираност и
устойчивост на мерките, за предоставянето на услугите, чрез финансиране по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
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Благодарим за вниманието!

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания
/съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе:- един център за грижа за лица
с психични разстройства;- един център за грижа за лица с различни форми на деменция“, със сключен административен договор №BG16RFOP001-5.002-0025C01 който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

