
„Този документ е създаден в рамките на проект „Социални услуги за достоен и по-добър живот“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи  от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и УО на ОПРЧР.” 

 

               Предоствено с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд 

Проект  "Социални услуги за достоен и по-добър живот"" 
                                                                                              

"СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДОСТОЕН И ПО-ДОБЪР ЖИВОТ" 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001-5.2.07 

Описание на проекта: 

Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” на потребителите, включваща: 

 Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя 

помещение); 

 Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); 

 Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, 

сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); 

 Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и 

отсервиране); 

 Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и 

вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, 

вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със 

средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна 

подкрепа; дребни технически ремонти; др.). 

Дейности: 

 Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на 

кандидатите за потребители; 

 Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник”, въз основа на Анализ на 

съществуващите бази данни от индивидуални оценки ще бъде съставен лист на 

нуждаещите се от социални услуги; 

 Подбор на домашните помощници; 

 Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата “Домашен помощник” 

на всеки потребител; 

 Сключване на Тристранни договори с потребителите за предоставяне на услугата 

“Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички 

страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и 

отговорности на прекия доставчик – домашен помощник, права и отговорности на 

бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори); 

 Обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги; 

 Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” на потребителите. 
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„Този документ е създаден в рамките на проект „Социални услуги за достоен и по-добър живот“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи  от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и УО на ОПРЧР.” 

Постигнати резултати: 

 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и 

близки - 28; 

 Брой назначени домашни помощници - 49; 

 Брой потребители на услугата "домашен помощник - 99"; 

 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник - 49"; 

Продължителност на проекта - 14 месеца. (05.01.2011 г. – 01.03.2012 г.) 

Предоставяне на услугата - 12 месеца 

Бюджет на проекта: 188 303 лева (100% безвъзмездна финансова помощ). 

Статус на проекта – приключил. 

 


