
 

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. 

 

 Инвестира  във вашето бъдеще 

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 

 

 

  

 

  На 01.02.2013 г. Община Крушари стартира изпълнението на 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-С0001. 

          Бенефициент по проекта е Община Крушари, а териториалния му  

обхват включва всички населени места от общината. 

          Проектът ще се реализира в рамките на 15 месеца, като 

продължителността на предоставяната услуга „Домашен санитар", 

„Домашен помощник" и „Сътрудник социална работа” е  12 месеца.  

          В изпълнение на основните  дейности по проекта ще бъдат проведени 

информационни срещи за  консултиране и подбор на кандидат-потребители 

и кандидат-служители към Звеното. Подбраният персонал по проекта ще 

премине въвеждащо обучение за създаване и усъвършенстване на 

професионални умения и компетенции на лицата, желаещи да изграждат 

професионална кариера в областта на социалните услуги. 

В рамките на 12 месеца на самотно живеещи стари хора, възрастни  и 

деца с увреждания ще бъдат предоставяни почасови услуги за лична 

помощ, комунално-битови дейности и дейности, свързани със социалното  

включване -  организиране на свободното време, поддържане на лични 

контакти и възстановяване на умения за самостоятелен начин на живот. 

          С реализирането на проекта се цели повишаване качеството на живот 

на рискови групи от община Крушари чрез инвестиране в човешкия 

капитал, увеличаване нивото на заетост и намаляване на риска от 

институционализация на самотноживеещи и болни възрастни хора и 

лица/деца с увреждания. 

          По проекта ще бъдат наети 18 служителя, в т.ч. домашен санитар - 6, 

домашен помощник - 10 и сътрудник социална работа - 2.  Задължително 

условие е кандидатстващите за работа по проекта безработни лица да са 

регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. Всеки от тях ще се грижи за  

двама потребители в рамките на работния ден, за което ще получават 

месечно възнаграждение. Получателят на социалната подкрепа заплаща 

месечна такса, съобразно броя на ползваните часове, като за преценка на  

потребностите ще бъде извършена индивидуална оценка на всеки кандидат. 

Общата  стойност на проекта е 155 962,75  лева. 

Общата  продължителност на проекта е 15 месеца. 


