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Срок на изпълнение – 22 месеца 

Целта на настоящия проект е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за 
социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване чрез преодоляване на последиците от социалното им изключване и бедност. 
С изпълнението на договора се надгражда дейността на Звеното за услуги в домашна среда 
към Домашен социален патронаж - Първомай, създаден по схема „Помощ в дома” за 
почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда.  
 По договор услугите се предоставят в рамките на 18 месеца и следва да обхванат минимум 
62 потребители.  
Дейностите в договора са организирани по начин, който гарантира ефикасно и ефективно 
използване на финансовите и човешките ресурси. 

Осигурено бе качествено управление, изпълнение и контрол на дейностите по проекта, 
съобразно изискванията на Управляващия орган и правилата на националното 
законодателство. Отчитането на индикаторите става посредством месечни отчети, протоколи 
от екипни срещи, междинни, технически и финансови отчети.  

Осигури се прозрачност на проектните дейности, чрез начална конференция, брошури за 
популяризиране на проекта, банер и публикации в медиите. 

До момента на изпълнение на проекта са създадени 251 броя заповеди от екипа на проекта. 
Проведени са 35 броя екипни срещи, за които има създадени протоколи. Сключени бяха 3 
броя трудови договори на екипа. 
Чрез създаването на Звено за услуги в домашна среда, се гарантира интегрирания подход при 
предоставянето на услугите в домашна среда. Подбрани бяха и назначени експерти с 
различен профил на компетентност и гарантиращи добра организация на работа, мониторинг 
и добро сработване с домашни помощници, лични и социални асистенти, което допринесе за  
успешното реализиране на дейности по проекта. 

Проведени бяха едно въвеждащо обучение и две поддържащи обучения, чрез които се 
обучиха 41 наети лица и предоставиха качествени социални услуги. 

Предоставянето на услуги в домашна среда се извърши от 5 социални и 22 лични асистента, 
14 домашни помощника, отговорник екип, социален работник, медицинска сестра и 
психолог. Предоставянето и на психологически, социални и здравни услуги, които заедно с 
услугите личен/социален асистент и домашен помощник оформиха един комплекс от 
интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и 
съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа.  
При изготвянето на индивидуални оценки на потребностите бяха спазени хоризонталните 
принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между 
половете. Предвид интегрирания и иновативен характер на услугите в този договор бе 
направена  нова оценка на лицата от целевата група, които са били оценени по операция 
„Нови алтернативи”. Подобряване качеството на услугата бе постигнато, чрез реализирането 
на дейностите за подкрепа на потребителите и на персонала. Водещи принципи при 
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изпълнението на дейностите бяха поставянето в „центъра“ нуждите и потребностите на 
„отделния човек” и осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, 
според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид 
индивидуалната му оценка.  
Бяха постигнати заложените индикатори в ДБФП чрез осигурен равен достъп за 
кандидатстване, като 75 броя потребители  ползват социалната услуга „личен асистент”, 
„социален асистент“ и „домашен помощник“.  
Индикатор за резултат: 

- Сключени договори за почасово предоставяне на услуги за социално включване, чрез 
предоставяне на качествени услуги в домашна среда – 112 

Срокът на проекта е до 01.09.2017г. 
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