
 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 

 

 

 

    
Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА 

РАВНОПРАВЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” В ОБЩИНА АЙТОС 
 

 

Приключва изпълнението на Проект BG051PO001-5.1.04-0068-C0001 «Подкрепа за 

равноправен и независим живот», който се реализира по Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома» с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността на проекта е 196250.67 

лева. Продължителността на проекта е 16 месеца, от които 12 месеца предоставяне на 
социални услуги в домашна среда. 
Подобряване качеството на живот на самотни възрастни хора и лица с увреждания, чрез 
предоставяне на социални услуги, съобразени със специфичните им нужди; превенция 

на институционализацията; осигуряване възможност за реализация на трайно 

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

повишаване на тяхната квалификация са основните резултати, които постигна община 

Айтос с реализацията на проекта.  
До 31.03.2014г. е извършена оценка на потребности на 195 кандидат-потребители на 

почасови услуги от социалните работници на Дирекция „Социално подпомагане» гр. 

Айтос съгласно утвърдена методика. Предоставянето на услуги стартира в първия 

работен ден на м.май 2013г. В рамките на 12 месеца 128 лица с увреждания и самотни 

възрастни хора в град Айтос и  в населените места Пещерско, Черноград, Караново, 

Пирне и Съдиево получиха специализирана помощ чрез почасови услуги за лична 

помощ, комунално-битови дейности и подкрепа в социалното включване – помощ при 

хранене, помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при обличане, къпане, прием 

на лекарства, придружаване до здравна институция, помощ при почистване на дома, 
пазаруване, приготвяне на храна, заплащане на сметки и друга квалифицирана помощ в 

обслужването, почистването на дома, пренос на административни услуги и социални 

контакти и всичко онова, което подпомага за подобряване на качеството им на живот и 

социално включване. 

За предоставяне на почасови услуги кандидатстваха 78 безработни лица. Чрез конкурс 

бяха одобрени 31 лица, от които: 1 социален работник, 3 социални асистенти, 9 лични 

асистенти и 18 домашни санитари. Наетият персонал 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 осъществяваха групови и индивидулни 

консултации на персонала предоставящ услугите с цел оказване на квалифицирана 

подкрепа и превенция на професионалното прегаряне. При възникнала необходимост 

се извършваха консултации и на потребители и на техните семейства. 

Постигнатите резултати от проекта доказват един работещ модел на социална подкрепа 

в общността за осигуряване на достоен живот и предоставяне на социални услуги в 

домашна среда на уязвими групи. 
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„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския 

социален фонд. Община Айтос носи цялата отговорност за създаването на 

настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като 

официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.”  

 


