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Проект BG05M9OP001-2.002-0276“Грижа в домашна среда“
на човешките ресурси“, съфина

ПРОЕКТ  BG05M9OP001
ПРОЦЕДУРА  BG05M9OP001

ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 
ПЕТИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ 

 
 
През месец ноември почасови интегрирани услуги от Центъра за домашна грижа се 
предоставиха на 56 потребители от 
Кочмар, Жегларци, Орляк, Зърнево, Кладенци, Нова Камена, Каблешково
лични асистенти и домашни помощници
“Личен асистент“ и „Домашен помощник“ са определени в индивидуален
всеки потребител и варират от два до осем часа дневно. Нуждаещите се от подкрепа в 
ежедневието лица, включени в проектните дейности се възползваха от възможността за избор 
на гъвкаво работно време при получаване на социалните услуги. Така всеки един от тях 
самостоятелно или със съдействието на свои близки определи работното време на 
обгрижващото го лице. Подкрепящите услуги
предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Домашен помощник“ 
утвърдени от изпълнителния директор на АСП на 26.06.2009 година и методическите указания, 
разработени от екипа за управление на проекта.
Независимо от индивидуално определените часове за предоставяне на социална услуга“Личен 
асистент“ или „Домашен помощник“ всички лица, сключили договори по проекта получават и 
специализирани почасови услуги от 
това число психологическа подкрепа, достъп до здравни грижи и др.
проведе 63 индивидуални консултации
и 26 с потребители.Срещите бяха 
дневниците им, а с част от обгрижващия персонал в 
Тервел. Медицинският специалист осъществи посещения на място и предостави здравни 
консултации на част от потребителите
     Социалните работници извършиха вътрешен контрол по отношение на договорените 
дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти/домашните помощници, 
чрез проверки на място по предварително
в домовете на потребителите, като констатациите бяха вписвани в дневниците на 
потребителите. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществи с месечен 
отчет за извършен вътрешен контрол до 
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През месец ноември почасови интегрирани услуги от Центъра за домашна грижа се 
предоставиха на 56 потребители от гр.Тервел и селата Ангеларий, Безмер, Мали извор, Божан, 
Кочмар, Жегларци, Орляк, Зърнево, Кладенци, Нова Камена, Каблешково
лични асистенти и домашни помощници.Часовете за предоставяне на социалните услуги 
“Личен асистент“ и „Домашен помощник“ са определени в индивидуален
всеки потребител и варират от два до осем часа дневно. Нуждаещите се от подкрепа в 
ежедневието лица, включени в проектните дейности се възползваха от възможността за избор 

при получаване на социалните услуги. Така всеки един от тях 
самостоятелно или със съдействието на свои близки определи работното време на 

ижващото го лице. Подкрепящите услуги се осъществяват съгласно Методиките за 
предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Домашен помощник“ 
утвърдени от изпълнителния директор на АСП на 26.06.2009 година и методическите указания, 

отени от екипа за управление на проекта. 
индивидуално определените часове за предоставяне на социална услуга“Личен 

асистент“ или „Домашен помощник“ всички лица, сключили договори по проекта получават и 
специализирани почасови услуги от мултидисциплинарен екип на центъра за домашна грижа
това число психологическа подкрепа, достъп до здравни грижи и др. 

3 индивидуални консултации, от които с лични асистенти и домашни помощници  
бяха организирани в домовете на потребителите и отразени в 

, а с част от обгрижващия персонал в сградата на общинска администрация 
. Медицинският специалист осъществи посещения на място и предостави здравни 

консултации на част от потребителите, подготви и отчете работната си документация.
Социалните работници извършиха вътрешен контрол по отношение на договорените 

дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти/домашните помощници, 
чрез проверки на място по предварително изготвен месечен график. Проверките се реализираха 
в домовете на потребителите, като констатациите бяха вписвани в дневниците на 
потребителите. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществи с месечен 
отчет за извършен вътрешен контрол до ръководителя на проекта. 
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, финансиран от Оперативна програма „Развитие 
сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

“ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“ 
“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ 

2016г. 

През месец ноември почасови интегрирани услуги от Центъра за домашна грижа се 
гр.Тервел и селата Ангеларий, Безмер, Мали извор, Божан, 

Кочмар, Жегларци, Орляк, Зърнево, Кладенци, Нова Камена, Каблешково. За тях се грижиха  42 
Часовете за предоставяне на социалните услуги 

“Личен асистент“ и „Домашен помощник“ са определени в индивидуален месечен бюджет на 
всеки потребител и варират от два до осем часа дневно. Нуждаещите се от подкрепа в 
ежедневието лица, включени в проектните дейности се възползваха от възможността за избор 

при получаване на социалните услуги. Така всеки един от тях 
самостоятелно или със съдействието на свои близки определи работното време на 

се осъществяват съгласно Методиките за 
предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Домашен помощник“ 
утвърдени от изпълнителния директор на АСП на 26.06.2009 година и методическите указания, 

индивидуално определените часове за предоставяне на социална услуга“Личен 
асистент“ или „Домашен помощник“ всички лица, сключили договори по проекта получават и 

екип на центъра за домашна грижа, в 
 Психолога планира и 

с лични асистенти и домашни помощници  37 
в домовете на потребителите и отразени в 

общинска администрация 
. Медицинският специалист осъществи посещения на място и предостави здравни 

, подготви и отчете работната си документация. 
Социалните работници извършиха вътрешен контрол по отношение на договорените 

дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти/домашните помощници, 
изготвен месечен график. Проверките се реализираха 

в домовете на потребителите, като констатациите бяха вписвани в дневниците на 
потребителите. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществи с месечен 


