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ПРОЕКТ :
„Създаване на Звено за услуги в домашна среда към „Домашен
социален патронаж”в община Малко Търново”
На 29.11.2012 г. между Министерство на труда и социалната политика,
Агенция за социално подпомагане и Община Малко Търново бе подписан Договор
за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04-0087-С0001, за
изпълнение на проект предвиждащ създаване на Звено за услуги в домашна среда
към „Домашен социален патронаж”в община Малко Търново. Целта на планираните
дейности е да се доразвият съществуващите услуги и да се обхванат по-голям брой
нуждаещи се от почасови грижи хора с увреждания и възрастни хора с
невъзможност за самообслужване.
В рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще се извършват три
основни типа почасови дейности:
- дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико – социална
насоченост;
- дейности за социална подкрепа и социално включване;
- комунално- битови дейности
Създаването на Звено за услуги в домашна среда е иновативна услуга, която
ще разшири обхвата на дейност на „Домашен социален патронаж” в община Малко
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд.
Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или
ОП „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
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Търново, ще задоволи възникналите потребности сред нуждаещите се от грижа и
подкрепа лица и деца с увреждания и самотни възрастни хора. С функционирането
на такова звено ще се създаде възможност за приемственост и гарантиране на
обслужването на лица и деца, които досега ползваха услугите „Личен асистент” и
„Домашен помощник”, финансирани по други национални и оперативни програми.
Ще бъде дадена възможност, хората които са в частична или пълна невъзможност
за самообслужване да ползват почасова помощ за организация и справяне с
ежедневието.
Проекта предвижда да бъдат наети безработни лица, които да бъдат обучени
в предоставяне на почасови дейности за лична помощ и комунално битови
дейности, което ще допринесе за преодоляване на безработицата в общината и
създаване на реална възможност за наетите лица да преминат от сектора на
социалната икономика към реалния пазар на труда.
Подбора на лицата нуждаещи се от услугите предоставяни от Звено за
услуги в домашна среда към ДСП ще се извърши на базата на изготвена от
специалистите към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево, социална оценка,
чрез специално разработен формуляр към утвърдена със заповед на
Изпълнителния директор на АСП „ Методика за оценка на потребностите на
кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Всеки кандидат - потребител ще има възможност да подаде заявление за
ползване на социална услуга. С цел избягване на дискриминация и осигуряване на
приемственост, потребители, ползвали други услуги /личен асистент, социален
асистент и/или домашен помощник също ще имат възможност да подават заявления
за извършване на социална оценка и актуализиране на информацията относно
индивидуално планиране на потребностите им и оценка на необходимостта от
почасови услуги.
Ползвателите на услугата ще заплащат такса, която се определя от
„Инструкция за определяне размера на таксите за социални услуги, предоставяни от
„Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Малко
Търново”.
С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на
социалните услуги, в рамките на проекта ще се осъществява мониторинг и вътрешен
контрол от екип за управление на Проекта. Контролът ще включва ежемесечни
посещения в домовете на потребителите и наблюдения по отношение на всички
дейности на проекта, контрол на качеството на предоставяната услуга, контрол по
отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от
персонала на Звеното.
Предстои стартирането на информационна кампания за запознаване на
обществеността и всички заинтересовани лица и организации с целите, и
заложените в Проекта дейности. Потенциалните ползватели на услугите
предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда” и лицата желаещи да работят
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по предоставяне на услугата. Ще бъдат информирани за реда за кандидатстване,
необходимите документи и начините за подбор на целевите групи по проекта.
Успешното изпълнение на този проект ще допринесе за постигане на поефективна и устойчива общинска политика за подкрепа на нуждаещи се от
обслужване в ежедневието лица с увреждания и самотни възрастни хора, чрез
разширяване на обхвата на дейност на „Домашен социален патронаж”
Очакваните дългосрочни ползи от реализацията на проекта са част от
комплексната политика на Община Малко Търново за укрепване на човешкия
потенциал и повишаване качеството на живот на гражданите.
Подобряването и разширяването обхвата на социалните услуги в Община
Малко Търново ще подобри качеството на живот на населението на общината. В
средносрочен план ще повлияе върху подобряване на здравните характеристики на
населението, повишаване работоспособността и съответно върху равнището на
безработица. Това ще окаже тласък на развитието на човешкия капитал и социалноикономическия потенциал на района, което е предпоставка за икономически растеж
на региона, и създаване на оптимална заетост.

ИРИНА АПОСТОЛОВА
Ръководител на проекта
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