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„Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания
на територията на община Котел”

Община Котел изпълнява проект за подобряване качеството на живот на
възрастните и хората с увреждания на своята територия
В изпълнение на дейностите по проект „Подобряване качеството на живот на
възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел“ и след
проведена процедура по ЗОП, Община Котел като бенефициент, съгласно процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, закупи специализирано
превозно средство за хора с увреждания.
С цел осигуряване на мобилност, достъпност и разширен обхват от социалноздравни услуги в община Котел е доставено специализирано транспортно средство
за хора с невъзможност за самообслужване и хора с увреждания – микробус Ситроен
Джъмпер, адаптиран и сертифициран за превоз на хора с увреждания, в това число и
за хора в инвалидна количка. Микробусът е пригоден с място за две инвалидни
колички, разполага с 12 места. Закупуването му цели осигуряване на равен достъп на
целевата група до услуги в общността и повишаване на жизнения им стандарт. Той
ще гарантира ефективност на предоставяните услуги при използване на значително
по-малък финансов ресурс, чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано
почасово ползване на социални услуги, съобразени с индивидуалните нужди на
всеки потребител. Това е услуга, която реално голяма част от потребителите не биха
могли да си позволят, поради това, че имат ниски доходи и трудно могат да заплатят
транспортирането си до лечебни заведения. Другият важен момент е, че
транспортирането им с автомобил, който е напълно достъпен за хора затруднени в
придвижването си и хора в инвалидни колички, дава психологически комфорт на
лицата и намалява риска от депресивни състояния поради невъзможността за
придвижване. Поради факта, че общината се намира във високопланински
труднодостъпен район и липсата на обществен транспорт до всяко от 21 населени
места на територията на общината, закупуването на микробус ще улесни достъпа на
възрастните и лицата с увреждания до всички услуги.
Нуждаещите се превозват от дома им до местата за консултация или
физиотерапия, до здравни заведения, социални и административни служби и други.
За транспортния график се грижи екипът на „Центъра за услуги в домашна среда“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз

