
BG051PO001-5.2.07 
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни 

видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и 
„Домашен помощник” – фаза 3. Проект BG051PO001-5.2.07-0160 „Център за 
социални услуги в семейна среда-2” Проектът се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз 

 
 

 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Крушари и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане 
 

„ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ“ 
 
 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 
          
 На 01.03.2011 г. Община Крушари стартира изпълнението на Проект  BG051PO001-5.2.07-0160 
„Център за социални услуги в семейна среда-2” по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” ,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-
5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник" - 
фаза 3. Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.2.07-0160 - С-0001 
          Бенефициент по проекта е Община Крушари, а териториалния му  обхват включва всички 
населени места от общината. 
          Проектът е с продължителност 14 месеца, като продължителността на предоставяната услуга 
„Домашен помощник“ е  12 месеца.  
          Обща стойност на проекта е 79 960,10  лева. 
          Основни дейности: 

1.Организационно изграждане на Центъра за социални услуги в семейна среда - 2 

2. Подбор и обучение на персонала 

3. Назначаване обучените  домашни помощници 

4. Консултации и супервизии на персонала 

5. Предоставяне на услугата „Домашен помощник”. 
6. Информиране и популяризиране на проекта 

          С реализирането на проекта целим повишаване качеството на живот и намаляване на риска 
от институционализация на самотноживеещи и болни възрастни хора и хора с увреждания в 
община Крушари.  
          Целевата група на проекта са самотноживеещи стари хора и лица с увреждания, чийто 
ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да се грижат 
за себе си и да организират социалния си живот, бита, личното и домашно пространство. В 
проекта ще бъдат включени 30 потребители на услугата. 
          Услугата „Домашен помощник” предоставя на  потребителите помощ и подкрепа в среда на 
разбиране и уважение към тяхната личност. От гледна точка на ежедневието и бита, те получават 
подкрепа от домашните помощници, която им помага да се хранят по пълноценно; да получават 
здравна помощ според потребностите си; да подобрят битовите условия при които живеят. Освен 
към организиране на бита - почистване, хранене, лична хигиена, прием на лекарства, различни 
битови услуги, те получават подкрепа, ориентирана към организиране на свободното време, 
поддържане на лични контакти и развиване на умения за самостоятелен начин на живот и на 
социални умения, с оглед тяхното социално включване. 
          По проекта ще бъдат наети 15 домашни помощника- безработни лица, самонаети, 
пенсионери, учащи и др.. Всеки от тях ще се грежи за двама потребители в рамките на работния 
ден, за което ще получават месечно възнаграждение. 


