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 Община Айтос е бенефициент по проект BG051PO001-5.1.04-0068-

С0001 «Подкрепа за равноправен и независим живот», финансиран 

от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», 

съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз. 
 

 
От първият работен ден на месец май 2013 г. стартира 

предоставянето на почасовите социални услуги в домашна среда. 

Целевите групи по проекта обхващат– възрастни хора с трайни 

увреждания и самотно живеещи възрастни хора, които поради 

различни причини от здравословен характер не са в състояние сами 

да организират бита си и да поддържат личната си хигиена и 

хигиената в дома си. 

 За срок от една година са разкрити 31  работни места за 

безработни, регистрирани в Бюрото по труда. В Звеното за услуги в 

домашна среда работят 3 социални асистента, 9 лични асистента, 

18 домашни санитари и 1 социален работник. Назначените лица 

предоставят три типа социални услуги – почасови услуги в подкрепа 

на социалното включване, почасови услуги за лична помощ и 
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почасови услуги за комунално-битови дейности на 101 потребители 

от град Айтос и селата – Съдиево, Пирне, Черноград, Пещерско и 

Караново. От тях, 41 лица са с трайни увреждания или 

невъзможност да се самообслужват сами и 60 - възрастни лица с 

ограничения или невъзможност да се самообслужват сами. 

 След проведено въвеждащо обучение, в началото на месец 

август 2013 г. бе проведено и първото надграждащо обучение на 

персонала. В обучението залегнаха техники за  изграждане на 

умения за ефективно общуване с потребителите.  

 

 
 

 


