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Този документ е създаден в рамките на «Достоен живот за хората в неравностойно социално 

положение», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките есурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

Финансиращ орган:  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06-Социално 

включване и насърчаване на социалната икономика 

Стойност на проекта: 113 297,00 лв. 

Продължителност на проекта: 12 месеца 

 

Реализирани основни дейности: 

� Подбор на потребители и идентифициране на специфичните им потребности 

Беше извършена оценка от социален работник на ДСП за физическото и психическото 

състояние на всеки потенциален потребител, способността му да се справя с 

ежедневните си дейности, взаимоотношенията с близките му, социалните контакти, 

интересите и други специфични потребности. Изготвиха се насоки за конкретните 

дейности и услуги, от които се нуждае потребителя (съгл. утвърдената Методика за 

оценка на потребностите за ползване на услугите по настоящата схема). 

 

� Подбор на социални асистенти и домашни помощници.  Подборът се извърши 

след проведено интервю с всеки кандидат, въз основа на което се установявиха 

мотивираността и готовността за работа, психологическата нагласа към проблемите и 

потребностите на хората в неравностойно социално положение. С одобрените 

кандидати се сключиха трудови договори, съгласно разпоредбите на трудовото 

законодателство. На всяко наето лице се изготви индивидуален работен план за работа 

с потребителите, за които ще се грижи. 

 

� Обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Организиран  бе 

3-дневен курс на обучение в зала, намираща се в сградата на Община Велико Търново. 

Учебната програма бе съобразена с утвърдената Методика за предоставяне на услугата 

в общността “Социален асистент” и бе разработена от екипа по проекта. Наетите лица 

се запознаваха с правата и задълженията си като социални асистенти и домашни 

помощници, с правата на потребителите, спецификата на предоставяне на социални 

услуги в домашна среда, действия при кризисни ситуации, свързани със здравето и 

безопасността на потребителя; обсъждане и решаване на казуси. Проведе се и 

поддържащо обучение в рамките на 3 дни за всички наети лица шест месеца след 

стартиране предоставянето на услуги на потребителите.  

 

� Предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” 

Общо 17 домашни помощници и 3 социални асистенти  полагаха грижи в семейна 

среда за минимум 40 потребители. Предоставянето на услугите се осъществи на база 

разработените индивидуални планове за социални услуги на потребителите и 

индивидуалните работни планове на наетите лица. В тях бяха описани ежедневните и 
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месечните услуги, тяхното време и място на предоставяне и продължителност, оценка 

на рисковете за потребителя и начини за тяхното контролиране. Услугите се 

предоставиха в съответствие с принципите за зачитане на личното пространство и 

достойнство, подкрепа на самостоятелността и независимостта, съобразяване с 

индивидуалните потребности на потребителя и гарантиране на поверителност на 

личните данни. 

 

� Осъществяване на наблюдение (мониторинг) на предоставяните услуги. С цел 

осигуряване качество на предоставяните услуги бяха направени проверки на място /по 

предварително изготвен график/. Веднъж месечно екипа по проекта извърши 

посещения в дома на всеки потребител, за да се информира за неговото мнение, 

предложения и коментари относно получаваните услуги, което бяха вписвани във 

формуляр за проверка на място. Проведоха се и ежемесечни посещения на работното 

място и на всеки социален асистент, и домашен помощник, за да се проследи как 

спазват работното си време и задълженията си съгласно длъжностната характеристика 

и изготвения работен план. Констатациите от извършените проверки се обобщават в 

месечен отчет за мониторинг, като освен установените проблеми се вписват и 

предприетите мерки за разрешаването им. Отчитането на работата на социалните 

асистенти и домашните помощници пред доставчика се осъществяваше в края на всеки 

месец посредством ежедневно попълвана справка – график, съдържаща извършените за 

всеки ден услуги, периода от време за извършването им и подпис на потребителя. На 

база предадените справки и протоколите от извършените посещения на място се 

изготвяше форма за явяване/неявяване на работа и за действително отработените 

дни/часове от всяко наето лице. 

 

� Консултиране на потребителите и техните семейства.  Консултиране 

и подкрепа за намиране на работа на членове на семейства с деца с трайни увреждания 

(с фокус върху жените) с посредничеството на експерти от Дирекция “Бюро по труда”. 

Осигуряване на консултации (педагогически, медицински, социални, психологически, 

др.) на семействата с деца с увреждания с необходимите специалисти (консултанти). 

 

� Супервизия на социалните асистенти и домашните помощници. Осъществяване 

на групова супервизия на всеки три месеца с цел представяне и обсъждане на актуални 

случаи от практиката на участниците, дискусия на значимите проблеми и възможни 

решения. Обменяха се нови знания за потребностите на потребителите и на самите 

предоставящи грижи; учене от опита. 

 

� Популяризиране и оценка на проекта. Изготвяне и разпространение на анализ за 

степента, в която проектът е достигнал планираните стойности /индикатори/, за ефекта 

върху целевите групи; да се изтъкнат примерите за добри практики, случили по време 

на реализация на дейностите; възможности за мултиплициране на проекта и 

продължаване на дейността. Организиране на пресконференция с участието на 
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местните медии за запознаване с изготвения анализ. Извършване на оценка на работата 

на социалните асистенти и домашните помощници на база резултатите от извършвания 

мониторинг, месечните отчети и отчетеното мнение на потребителите.  


