
                                                                                                                                               

   Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 

“ПОМОЩ В ДОМА” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Договор:  BG051PO001-5.1.04-0040-С0001 

Проект: Изграждане на звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги  към 

домашен социален патронаж в Община Сливо поле 

Бенефициент: Община Сливо поле 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНО 

„МИЛОСЪРДИЕ” ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  КЪМ 

ДОМАШЕН  СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ„ 

 

 

 

 От 01.02.2013г. до настоящия момент, изпълнението на дейностите по проект 

„Изграждане на звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги  към домашен  

социален патронаж в Община Сливо поле“, финансиран от ОП РЧР и съфинансиран от 

Европейския социален фонд с договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  

№ BG051PO001-5.1.04-0040-С0001,  върви по предварително планирания времеви 

график.  

Към момента социалната услуга „домашен санитар-домашен помощник“ се предоставя 

от 43-ма домашни санитари на 108 потребители по населени места, както следва: 

 

 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПОТРЕБИТЕЛИ ДОМАШНИ 

САНИТАРИ 

гр.Сливо поле 10 5 

с.Борисово 7 3 

с.Бръшлен 12 3 

с.Бабово  2 1 

с.Кошарна 0 0 

с.Малко Враново 16 7 

с.Ряхово  40 15 

с.Стамболово 10 4 

с.Юделник  11 5 

ОБЩО: 108 43 

 

До този момент са представени  три финансови и технически отчети за хода на 

изпълнение на дейностите по времевия график и изразходваните финансови средства. 

До 03.09.2013г. са изразходвани  65 136,29лв. Събрани от потребителите такси, 

съгласно Тарифа за таксите за ползване на социални услуги по проект “Изграждане на 

звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги  към домашен  социален 

патронаж в Община Сливо поле“  и внесени такси са в размер на 6120,72лв. Всички 

приходи, генерирани в рамките на проекта се приспадат от сумата на допустимите 

разходи, тъй като по настоящия проект не е  допустимо да се реализира печалба. 

Предоставяната социална услуга по настоящия проект се приема много добре от 

потребителите в цялата община.  

Домашните санитари преминаха курс встъпително обучение, чиято цел беше да 

се формират професионални компетентности в домашните помощници като им се 



предложат общи теоретични познания за социалните услуги в общността и  методите 

на тяхното приложение в пряката работа с лица в неравностойно социално положение.  

 

На 25 октомври 2013г. предстои  провеждане на надграждащо обучение на 

домашните санитари, което ще се проведе в залата на Община Сливо поле. 

 

При извършване на проверки в дома на потребителите, във връзка с контрола на 

качеството на нейното предоставяне екипът на проекта констатира, че социалната 

услуга се приема много добре от потребителите в цялата община. Оказва се помощ и 

подкрепа на самотни възрастни хора и на лица с тежки физически увреждания и 

заболявания. Услугите ни подкрепят възрастни, самотно живеещи хора, със сериозни 

хронични здравословни проблеми и с ниски доходи. Това са хора, които не могат да си 

позволят скъпо платените медицински манипулации и здравни услуги, от които се 

нуждаят; възрастни и болни, които не могат да се грижат сами за себе си и 

домакинството, които живеят изолирано и са с ограничен достъп до социални услуги. 

Пакетът от грижи включва: медицински манипулации /при нужда/; помощ при приема 

на медикаменти; помощ в домакинството; пазаруване; приготвяне на храна; помощ при 

лична хигиена; почистване на жилищните помещения; посредничество в контактите с 

личните лекари и други лекари специалисти;  придружаване и подкрепа при 

осъществяване на контакт с други социални и здравни институции; социални контакти, 

общуване и др. 

 

 

      От екипа за управление на проект 

„Изграждане на звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги   

към домашен социален патронаж в Община Сливо поле 

 

30.09.2013г. 


