
BG051PO001-5.1.04.                                                                                            
“Помощ в дома“. Проект BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Екип за организация и управление на проекта:
Ръководител - Димитрина Желева - тел: 05771/ 27 86  ; Счетоводител – Силвия Илиева-тел: 05771/ 22 05; 

Технически сътрудник – Радка Илиева –тел:05771/ 20 24

           От първи февруари 2013г.  Община Крушари реализира Проект  BG051PO001-5.1.04-0206 
„Подкрепа за социално включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04. „Помощ в дома“,  
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.1.04-0206-C0001. За реализацията на 

дейностите по проекта Община Крушари

►  Възрастен човек със затруднения от 
здравословен характер и с трудности при 
самообслужване и желаете да Ви бъде 
предоставени комплекс от социални 
услуги, свързани с оказване на подкрепа за 
социално включване, лична помощ, 
комунално-битови дейности;

►  Деца/лица с увреждане, удостоверено с 
ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК  и  
нямате близки, които ежедневно да Ви 
оказват помощ при хранене, почистване, 
придружаване до лекар, магазин, разходка 
и др.

ПОСЕТЕТЕ ЗВЕНОТО ЗА УСЛУГИ В 
ДОМАШНА СРЕДА

Звеното се намира на ул.“9-ти септември“ 

№3-А в сградата на Общинска 
администрация- Крушари, ет. III, стая 307. 

Екипът на проекта ще ви предостави 
пълна информация за предоставяните 
услуги, както и какви документите трябва 
да подадете.

Подгответе предварително лична карта, 
медицински документ, удостоверяващ 
здравословното Ви състояние, личния си 
амбулаторен картон.

На място ще подадете заявление за 
ползване на услугата. Външен експерт ще  
посети дома Ви за  оценка на Вашите 
потребностите.  

Услугата се заплаща почасово, съобразно 
броя на ползваните за месеца часове, като 
същата е определена на  0.20 лв./час

Първоначалното набиране на 
заявленията ще приключи на  

15.04.2013г.

Обща цел на проекта :
Развитие на устойчиви форми на социални 
услуги, предоставяне в семейна среда на 
зависими от чужда помощ деца и лица, с 
цел ограничаване входа към 
специализираните институции и 
осигуряване на възможност за заетост на 
членовете на семействата.

Специфични цели
►  Повишаване качеството на живот и 
намаляване риска от 
деинституционализация на 
самотноживеещи стари иболни хора, деца 
и лица с увреждания;

►  Подобряване на качеството  на живот 
чрез индивидуална  помощ и подкрепа, 
свързана не само със задоволяване на  
ежедневните потребности, но и с 
възстановяване на умения за 
самостоятелен живот на възрастните хора 
и хората с увреждания.

►  Предоставяне на качествени услуги 
чрез повишаване професионалните 
компетенции на служителите в Звеното.

►  Въвеждане на иновативни практики в 
предоставянето на социални услуги чрез 
изграждане на работещи партньорски 
мрежи на доставчиците на социални 
услуги в област Добрич

Човек с желание и мотивация  за работа 
с възрастни и болни лица, може да се 
включите в проекта като Домашен 
санитар, Домашен помощник и 
Сътрудник „Социална работа”.

ПОСЕТЕТЕ ЗВЕНОТО ЗА  УСЛУГИ В 
ДОМАШНА СРЕДА

►  Подайте заявление за включване лично 
в офиса на проекта, където ще Ви бъде 
предоставена допълнителна информация 
за изискванията, на които трябва да 
отговаряте.

►  Явете се на интервю за работа, което 
ще бъде насрочено в удобно за Вас време.

►  Ако бъдете одобрен, участието Ви във 
въвеждащото обучение през месец април е 
задължително.

►  За положения от Вас труд ще Ви бъде 
заплащано месечно възнаграждение;

►  Няма ограничение за наетите лица по 
признаците възраст, пол, местоживеене, 
религия, етническа принадлежност. 

►  Безработни лица в трудоспособна 
възраст да са регистрирани в Дирекция 
„Бюро по труда” и да не са придобили 
право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст  или професионална пенсия за 
ранно пенсиониране

►  При одобрение на заявлението Ви с 
Вас ще бъде сключен трудов договор. 
Всеки нает по проекта ще обслужва по 
минимум двама потребители на ден  в 
продължение на 12 месеца.

РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЩЕ ВИ 
ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ :

►  Да придобиете знания и опит в нова 
професионална сфера;

►  Да работите в екип с 
професионалисти;

Набира желаещи да ползват почасово услугите на домашен санитар, домашен помощник и 
сътрудник социална работа и  желаещи да бъдат назначени на позиции :

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КРУШАРИ

О  Б  Я  В  Я  В  А

Ако сте:

Домашен санитар Домашен помощник Сътрудник „Социална работа”
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КРУШАРИ

О  Б  Я  В  Я  В  А

Ако сте:

Домашен санитар Домашен помощник Сътрудник „Социална работа”



BG051PO001-5.1.04.                                                                                            
“Помощ в дома“. Проект BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Екип за организация и управление на проекта:
Ръководител - Димитрина Желева - тел: 05771/ 27 86  ; Счетоводител – Силвия Илиева-тел: 05771/ 22 05; 

Технически сътрудник – Радка Илиева –тел:05771/ 20 24

           От първи февруари 2013г.  Община Крушари реализира Проект  BG051PO001-5.1.04-0206 
„Подкрепа за социално включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04. „Помощ в дома“,  
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.1.04-0206-C0001. За реализацията на 

дейностите по проекта Община Крушари

►  Възрастен човек със затруднения от 
здравословен характер и с трудности при 
самообслужване и желаете да Ви бъде 
предоставени комплекс от социални 
услуги, свързани с оказване на подкрепа за 
социално включване, лична помощ, 
комунално-битови дейности;

►  Деца/лица с увреждане, удостоверено с 
ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК  и  
нямате близки, които ежедневно да Ви 
оказват помощ при хранене, почистване, 
придружаване до лекар, магазин, разходка 
и др.

ПОСЕТЕТЕ ЗВЕНОТО ЗА УСЛУГИ В 
ДОМАШНА СРЕДА

Звеното се намира на ул.“9-ти септември“ 

№3-А в сградата на Общинска 
администрация- Крушари, ет. III, стая 307. 

Екипът на проекта ще ви предостави 
пълна информация за предоставяните 
услуги, както и какви документите трябва 
да подадете.

Подгответе предварително лична карта, 
медицински документ, удостоверяващ 
здравословното Ви състояние, личния си 
амбулаторен картон.

На място ще подадете заявление за 
ползване на услугата. Външен експерт ще  
посети дома Ви за  оценка на Вашите 
потребностите.  

Услугата се заплаща почасово, съобразно 
броя на ползваните за месеца часове, като 
същата е определена на  0.20 лв./час

Първоначалното набиране на 
заявленията ще приключи на  

15.04.2013г.

Обща цел на проекта :
Развитие на устойчиви форми на социални 
услуги, предоставяне в семейна среда на 
зависими от чужда помощ деца и лица, с 
цел ограничаване входа към 
специализираните институции и 
осигуряване на възможност за заетост на 
членовете на семействата.

Специфични цели
►  Повишаване качеството на живот и 
намаляване риска от 
деинституционализация на 
самотноживеещи стари иболни хора, деца 
и лица с увреждания;

►  Подобряване на качеството  на живот 
чрез индивидуална  помощ и подкрепа, 
свързана не само със задоволяване на  
ежедневните потребности, но и с 
възстановяване на умения за 
самостоятелен живот на възрастните хора 
и хората с увреждания.

►  Предоставяне на качествени услуги 
чрез повишаване професионалните 
компетенции на служителите в Звеното.

►  Въвеждане на иновативни практики в 
предоставянето на социални услуги чрез 
изграждане на работещи партньорски 
мрежи на доставчиците на социални 
услуги в област Добрич

Човек с желание и мотивация  за работа 
с възрастни и болни лица, може да се 
включите в проекта като Домашен 
санитар, Домашен помощник и 
Сътрудник „Социална работа”.

ПОСЕТЕТЕ ЗВЕНОТО ЗА  УСЛУГИ В 
ДОМАШНА СРЕДА

►  Подайте заявление за включване лично 
в офиса на проекта, където ще Ви бъде 
предоставена допълнителна информация 
за изискванията, на които трябва да 
отговаряте.

►  Явете се на интервю за работа, което 
ще бъде насрочено в удобно за Вас време.

►  Ако бъдете одобрен, участието Ви във 
въвеждащото обучение през месец април е 
задължително.

►  За положения от Вас труд ще Ви бъде 
заплащано месечно възнаграждение;

►  Няма ограничение за наетите лица по 
признаците възраст, пол, местоживеене, 
религия, етническа принадлежност. 

►  Безработни лица в трудоспособна 
възраст да са регистрирани в Дирекция 
„Бюро по труда” и да не са придобили 
право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст  или професионална пенсия за 
ранно пенсиониране

►  При одобрение на заявлението Ви с 
Вас ще бъде сключен трудов договор. 
Всеки нает по проекта ще обслужва по 
минимум двама потребители на ден  в 
продължение на 12 месеца.

РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЩЕ ВИ 
ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ :

►  Да придобиете знания и опит в нова 
професионална сфера;

►  Да работите в екип с 
професионалисти;

Набира желаещи да ползват почасово услугите на домашен санитар, домашен помощник и 
сътрудник социална работа и  желаещи да бъдат назначени на позиции :

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КРУШАРИ

О  Б  Я  В  Я  В  А
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