
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „НАДЕЖДА ЗА ДОСТОЕН 
ЖИВОТ-ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЗВЕНО "МИЛОСЪРДИЕ" ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
 
Предоставянето на социалните услуги по проекта „Надежда за достоен живот-
осигуряване на подкрепа за Звено "Милосърдие" за предоставяне на иновативни 
социални услуги“ по Схема за БФП „Независим живот“ по ОП РЧР 2016-2020  стартира 
на 01.01.2016 година. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП РЧР и 
съфинансиран от 
Европейския социален фонд с административен договор за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0016-C01. 
По проекта се предоставят следните иновативни социални услуги: 

1.  „Домашен помощник“  
2. „Личен асистент“ 
3. Транспортна услуга-социален транспорт за потребители на социални услуги, 

осъществен с помощта на специализирано транспортно средство; 
4. Психологическа подкрепа за потребители на СУ и наети лица; 
5. Рехабилитация в дома на потребителя или във физиотерапията в ЦСРИ 

„Здравец“, с.Ряхово; 
 

До момента по проекта са обслужени 129 потребители на услугите „Личен асистент“ и 
„Домашен помощник“ във всички населени места на община Сливо поле с изключение 
на отпаднали потребители от с.Бабово и от с.Черешово-поради липса на подходящо 
лице, което да бъде наето като „Домашен помощник“. 
 
Социалните услуги се предоставят съгласно Методиката за предоставянето им. През 
периода от 01.01.2017 г. до настоящия момент са включени 14 нови потребители. 
 
Услугата "СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ" се приема много добре от потребителите 
тъй като голяма част от тях са самотно живеещи лица или са трудно подвижни с 
невъзможност самостоятелно да се придвижват.  Създадена е система, според която 
потребителите заявяват услугата по телефона след което получава качествена услуга в 
заявеното от потребителя време и място.  
 
Закупеното транспортно средство се ползва и за предоставяне на социална услуга 
„Психологическа подкрепа за потребители на социални услуги“.  
 
"Социална рехабилитация " за потребители – Рехабилитационните процедури на 
потребители се извършват  в техните домове при невъзможност за транспортиране на 
пациентите в ЦСРИ или поради напредналия стадий или тежест на заболяването им. За 
периода от 01.01.2017 г. до момента са обслужени 32 потребители. Процедурите бяха 
извършени в домовете на потребителите.  
 
 Към момента услуги по проекта ползват 84 потребители от цялата община и наети 
лица, както следва: 
 -  „Домашни помощници“- 18  
 -  „ Лични асистенти“- 23 
 



При извършване на проверки в дома на потребителите, във връзка с контрола на 
качеството на нейното предоставяне екипът на проекта констатира, че социалните 
услуги, предоставяни по проекта се приемат много добре от потребителите в цялата 
община. Оказва се помощ и подкрепа на и на лица с увреждания и на възрастни хора с 
установена невъзможност за самообслужване. Това са хора, които не могат да си 
позволят скъпо платените медицински манипулации и здравни услуги, от които се 
нуждаят; възрастни и болни с установена невъзможност за самообслужване, 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. 
 
Предоставянето на услуги по проект „Надежда за достоен живот-осигуряване на 
подкрепа за Звено "Милосърдие" за предоставяне на иновативни социални услуги“ 
приключва на 31.12.2017 година. 
 
 

 
 
 
От екипа за управление на проекта 


