
ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0099-C0001 
„Протегната ръка за по-достоен живот” 

Схема BG051PO001-5.1.04”ПОМОЩ В ДОМА” 

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 ! 

 

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец 

носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да 

се приеме като официална позиция на Европейския съюз или  Агенция за социално подпомагане.  

 

 

проект „Протегната ръка за по-достоен живот” 

договора BG051PO001-5.1.04-0099-С0001 

 

През месец Септември 2013 година се случи: 

 
През месеца се предоставят почасови социални услуги  на 69 

потребителя, от 24-ма изпълнители на почасови социални услуги, на длъжност 

„Домашен санитар”.  

Считано от 11 септември 2013 година е сключен трудов договор с 1 лице 

от гр. Лясковец за изпълнител на почасови социални услуги, който предоставя 

почасови социални услуги на 1 потребител от гр. Лясковец. 

Прекратено ползване на почасови социални услуги на 1-ин потребители от 

гр. Лясковец, поради настъпила смърт на лицето. 

 

Проведено тридневно обучение на изпълнители на почасови социални 

услуги и експерти от Звено за услуги в домашна среда с основни акценти: 

актуализиране на знания, свързани с мисията на социалната работа с клиенти, 

общност, семейства и институции; формиране на умения за по-адекватно 

взаимодействие „помагащ-потребител”; създаване на нагласи за утвърждаване 

на услугата „домашен санитар”. 

 

Проведена супервизия на изпълнители на почасови социални услуги и 

експерти от Звено за услуги в домашна среда – с цел избягване на т.н. 

„емоционално прегряване”, като служителите споделят за всичко, което са 

изпитали и преживяли в служебен план и да се освободят от целия този 

„вътрешен товар”.  

 

Предоставяне от психолог на психологически консултации и подкрепа 

на потребители и членове на техните семейства – индивидуално и групово, 

съгласно целите, заложени в разработените и утвърдени индивидуални планове 

на потребителите. 

 

Представители на екипа за организация и управление на проекта и 

експертите от Звеното за услуги в домашна среда извършват ежемесечен 

мониторинг относно предоставянето на почасови социални услуги по населени 

места и работни срещи с изпълнители на почасови социални, по населени 

места.  

30.09.2013г. 

гр. Лясковец 
 


