
 BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0068-С0001 

„ПОДКРЕПА ЗА РАВНОПРАВЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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В община Айтос продължава успешното изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-

0068-С0001 „Подкрепа за равноправен и независим живот”, финансиран по схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” на 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на одобрената 

безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 196250,67 лв. 

 

До 09.12.2013 г. са подадени 187 заявления за ползване на почасови услуги в домашна 

среда. До Дирекция „Социално подпомагане” Айтос са подадени 5 бр. искания за 

извършване на оценка на потребностите на кандидат-потребители на почасови услуги. 

Социалните работници от Дирекция „Социално подпомагане” посещават домовете на 

кандидат-потребителите и извършват оценка на потребностите им като попълват 

Формуляр за оценка, съгласно Методика за извършване на оценка на потребностите. 

Заявления се приемат през целия период и след извършване на оценката на 

потребностите, кандидатите се включват в проекта при първа възможност. 

 

Към момента 105 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване 

и лица с трайни увреждания от община Айтос ползват три типа почасови услуги в 

домашна среда: в подкрепа на социалното включване, за лична помощ и за комунално-

битови дейности, в зависимост от техните потребности. На всеки един от 

потребителите е изготвен индивидуален план, с изпълнението на който се гарантира 

удовлетворяване на индивидулните им потребности. Персоналът, предоставящ 

услугите води дневник на всеки потребител, в който ежедневно вписва вида на 

предоставяните услуги. 

 

По проекта са наети 31 безработни лица, от които 24 в град Айтос и 7 в населените 

места с. Пещерско, с. Черноград, с. Караново, с. Пирне и с. Съдиево. Персонала 

премина едно въвеждащо и две надграждащи обучения за придобиване на подходящи 

знания и умения за предоставяне на качествени грижи в домашна среда. 

 

Всеки месец психолог и социален работник осъществяват групови и индивидулни 

консултации на персонала предоставящ услугите с цел оказване на квалифицирана 

подкрепа и превенция на професионалното прегаряне. При възникнала необходимост 

се извършват консултации и на потребители и на тяхните семейства. 

 

С изпълнението на дейностите по проекта се създават условия за хората с увреждания и 

възрастните хора да водят достоен живот в семейна среда. Доброто сътрудничество 

между заинтересованите страни води до подобряване на грижите и превенция на 

институционализацията. Проектът осигурява възможност за реализация на трайно 

безработни на пазара на труда в сектора на социалната икономика, както и повишаване 

на тяхната квалификация. 

 

 

 


