
СЪОБЩЕНИЕ 
 
На 13 август 2014г. със Заповед № РД-09-693 от 13.08.2014г. на кмета на Община 
Сливо поле е разкрита социалната услуга „Домашен помощник“, предоставяна от 
Звено „Милосърдие“ за предоставяне на социални услуги  към домашен социален 
патронаж в община Сливо поле-местна дейност,  във връзка с осигуряване на 
устойчивост на проект Изграждане на звено „Милосърдие” за предоставяне на 
социални услуги  към домашен социален патронаж в Община Сливо поле по 
Договор:  BG051PO001-5.1.04-0040-С0001 за безвъзмездна финансова помощ,   
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04“ПОМОЩ В ДОМА”,  
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран 
от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
  
На 13.08.2014г. започна приема на документи за потребители на социалната услуга и 
домашни помощници, които да предоставят социалната услуга и ще полагат почасови 
грижи.  
Ще бъдат назначени 6 лица като домашни помощници, които ще предоставят  почасови  
социални услуги на 25 потребители на услугите. 
 
Заявления за кандидатстване за ползване на услугата от потребители ще се приемат 
през цялото време на предоставянето на социалната услуга до края на м. юли 2015г., а 
заявления от кандидати за „Домашен санитар-домашен помощник”- от 13.08.2014г. до 
18.08.2014г. в кметствата по населени места, по график.  
 
Допустимите целеви групи са:   
 
За потребители на услугата:  
1.Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, 
в т.ч. и деца. 
2. Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. 
 
За „Домашни помощници”: 
1.Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно 
пенсиониране. 
 
Оценката на потребностите от социални услуги на нуждаещите се ще се извършва от 
служител на община Сливо поле, по местоживеене на лицата, съгласно утвърдената 
методика. 
С кандидатите за домашни  помощници ще се проведе събеседване за оценка и подбор, 
съгласно Процедура за подбор на персонала.  
 
Услугата ще се предоставя  в рамките на една година.  
 
Телефон за връзка: 08133 2559 – Яница Иванова 
  
  
 
 


