
Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” 

Проект „Протегната ръка за по-достоен живот” 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-С0001 

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 официално позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.” 

 

 

 

 Община Лясковец реализира социален проект по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ  

BG 051PO001-5.4.01 „Помощ в дома” 

  
 

От 01.02.2013 г. Община Лясковец реализира одобреният  проект „Протегната ръка за 

по-достоен живот”,  с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Стойността на проектът е в размер на 

169 568,39 лв. Проектът е по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.4.01 

„Помощ в дома”, по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната 

икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика". 
 Продължителността на проекта е 16 месеца от 01.02.2013 г. до 31.05.2014 г. 

Предоставяне на почасовите социални услуги в домашна среда е 12 месеца.  

 Териториалният обхват на проекта е : гр. Лясковец и съставните на общината села – 
с. Драгижево, с. Мерданя, с. Козаревец, с. Добри дял и с. Джулюница.  

Целевите групи, които могат да се възползват от почасовите социални услуги са: Лица 

с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. и 

деца;Възрастни хора с увреждания и невъзможност за самообслужване. 

 Общата цел на проекта е:  

Създаване на условия за подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания 

с ограничения или невъзможност за самообслужване  и  възрастни хора, чрез създаване на 

звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, предлагащо почасови 

социални услуги. Усъвършенстване и интегриране на предлаганите социални услуги: Личен 

асистент”; ”Социален асистент” и „Домашен помощник” като форми на социални услуги в 

общността за независимост и социално включване и намаляване риска от зависимост от 

институционален тип грижа. 

Специфичната цел на проекта е: 

- усъвършенстване и интегриране на социалните услуги: „Личен асистент”, „Социален 

асистент” и „Домашен помощник” за хора нуждаещи се от постоянно обслужване в 

ежедневието си, чрез прилагане на гъвкаво почасово предоставяне на социални услуги; 

намаляване на риска от институционален тип грижа на хора, нуждаещи се от помощ; създаване 

на реална възможност на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да се 

подпомагат в самостоятелно организиране на ежедневието си; разширяване на обхвата на 

социалните услуги, чрез включване на повече потребители от всички населени места в 

общината; повишаване на професионалните умения и мотивация на изпълнителите на 
посачовите социални услуги, чрез надграждащи обучения. 

 Почасовите социални услуги, от които могат да се възползват горе изброените 

целеви групи са : 

- дейности за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост - помощ 

при хранене; помощ за поддържане на личната хигиена - подпомагане при обличане, къпане, 

ресане, поставяне в инвалидна количка; оказване на помощ при вземането на лекарства 

предписани от лекар, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги; 

придружаване до детско, учебно, болнично заведение; 
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- дейности по социална подкрепа и социално включване – помощ при общуване; 

придружаване посещение при кино, театър, помощ при подаване на заявления до различни 

институции; 

- комунално-битови – пазаруване; поддържане на хигиената в жилищните помещения, 

обитавани от потребителя на услугите, съдействие за извършване на дребни битови ремонти, 

приготвяне на храна с продукти на потребителя, помощ при ползване на административни 

услуги, плащане на сметки. 

Основните дейности, свързани с реализация на проекта са : сформиране на екип за 

управление на проекта; изграждане на звено за услуги в домашна среда;  оценка и подбор на 

потребители на почасови социални услуги – 52 лица; подбор на изпълнители на почасови 

социални услуги – 24 домашни санитари; провеждания на обучения /въвеждащи и 

надграждащи/ и провеждане на супервизия на изпълнителите на почасовите социални услуги; 

предоставяне на почасовите социални услуги в рамките на 12 месеца от 24 домашни санитари; 

индивидуална или групова работа с психолог и популяризиране дейностите на проекта. 

В началото на месец февруари екипът за управление на проекта проведе 

информационни срещи в 5-те състави на Общината села с цел запознаване обществеността с 

целите на проекта; продължителността на проектните дейности, приноса на Европейския 

социален фонд, целеви групи от населението които могат да се възползват от почасовите 

социални услуги и лицата, които ще бъдат наети да предоставят почасовите социални услуги. 

На проведените информационни срещи участниците бяха информирани на периода на прием на 

документите от потенциалните потребители на почасовите социални услуги и приема на 

документи от потенциални лица желаещи да бъдат наети, като домашни санитари. Периодът за 

прием на документи бе от 18  февруари до 26 февруари 2013 г. /включ/ в информационния 

център на Община Лясковец.Интересът на обществеността към проекта бе голям, тъй като 
нуждата от предоставяне на почасови социални услуги е крайно необходима.  

Очакваните  резултати след реализацията на проект „Протегната ръка за по-достоен 

живот”  са: 

-превенция на институционализацията чрез предоставяне на социални услуги в 

семейна среда на 52 потребители от община Лясковец; 

-повишаване качеството на живот на потребителите чрез предоставяне на 

възможности за достъп до социални услуги; 

-усъвършенстване на почасовите социални услуги в домашна среда за лична 

помощ, социална подкрепа и за комунално-битови дейности на територията на Община 

Лясковец; 

-разкрити 26 работни места в сферата на социалните услуги и повишаване на 

квалификацията на наетите лица; 

-осигуряване на равни възможности на хората с увреждания и преодоляване на 

дискриминационните практики; 

-пълноценно участие в обществения живот и социално включване на 

потребителите, включени в проекта; 

-повишаване на информираността на лицата от целевата група за предоставяните 

им възможности за ползване на социални услуги в общността; 

-подобряване на между институционалното сътрудничество при реализиране на 

проекти и предоставяне на социални услуги в общността. 

 

 


