
 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 
2014-2020 

Приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Проект „Независим живот в Звено за услуги в 
домашна среда – Русе “ 

 
Договор: BG05M9OP001-2.002-0120-С001 

 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002  
„Независим живот“ 

 



Проект „Независим живот в Звено за услуги в домашна среда – Русе“, 
договор BG05М9ОР001-2.002.0120-С001, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 

Срок на изпълнение на проекта: 21 месеца 
 

Обща стойност: 499 998.80 лв. 
 

Начало: 16.12.2015 г. 



Обща цел на проекта:  
Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално 
включване в отговор на комплексните потребности, включително и 
здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното 
изключване и бедността.  
Проектът ще разшири дейността на Звеното за услуги в домашна среда, 
разкрито към Домашния социален патронаж в Община Русе. Целта на  
проекта е да предостави по иновативен начин два вида почасови 
услуги за социална подкрепа и за помощ при комунално – битови 
дейности в домашна среда за хора, които са с частична или пълна 
невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. С 
надграждането на Звеното ще се осигури заетост на безработни лица, 
които ще работят като „Личен асистент” или „Домашен помощник”. 
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Специфични цели: 
1. Осигуряване  на дългосрочна здравно-социална грижа за хората в 

неравностойно положение в община Русе. 
2. Подобряване качеството на живот на възрастните и лицата с 

увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно 
упражняване правото им на независим живот и социално 
включване при зачитане на правата им, съобразяване с техните 
възможности и специфични потребности. 

3.  Връщане на реалния  пазар на труда на безработни лица, които 
полагат грижи за близките си с увреждания, повишаване на тяхната 
квалификация. 
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Специфични цели: 
4.  Привличане на общественото внимание и повишаване  
 информираността на гражданите и заинтересованите страни върху  
 проблемите на социалната изолация и възможностите за устойчива  
 интеграция чрез прилагане принципите на социалната икономика. 
5.  Ще се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст  
 и ще се даде възможност на хората с увреждания да избират 

желания и необходимия ЛА/ДП, което ще им вдъхне увереност за 
контрол на средата. 

 След приключване на процедура „Нови алтернативи” лицата от 
целевата група, които ползват  услугата ще бъдат включени в 
дейностите на проекта, като се направи нова оценка на 
потребностите на ползвателите с оглед интегрирания характер на 
предоставените услуги по процедура „Независим живот”. 
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Целева група:  
 
 - Хора с увреждания (в т.ч. деца с 
увреждания) и техните семейства 
  
 - Хора над 65 г. с ограничения или в 
невъзможност за самообслужване 
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА /общо пет/: 
1. Сформиране на екип по проекта. Организация и 
управление на проекта - организация на всички 

останали дейности, в съответствие с плана за 

изпълнение на проекта, контрол за спазване на 

необходимите процедури и срокове, координиране на 

действията с избраните изпълнители, текуща 

комуникация с всички заинтересовани страни и с 

Управляващия орган 

Екипът е от Община Русе в състав: 
Светлин Христов – ръководител на проекта 
Ани Венкова – координатор 
Петко Крумов – счетоводител 
Иван Кирилов – технически сътрудник 
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2. Информиране и публичност - Информиране на 

заинтересованите страни за целите, дейностите и 

резултатите от проекта.Популяризиране на 

дейностите по проекта и постигнатите резултати 

сред  широката общественост. 

3. Подбор и обучение на личните асистенти и 
домашни помощници и сключване на договори с тях - 
Ще се извърши подбор на подходящи лица, които са 

мотивирани да работят с целевата група  и ще 

защитават здравето, сигурността и благополучието 

на потребителите на услугите „Личен асистент” и 

„Домашен помощник”.  Ще се обучат одобрените 

Лични асистенти и Домашните помощници в умения 

да полагат качествена грижа за потребителите на 

социалните услуги в Звеното за услуги в домашна 

среда.  
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4. Подбор на потребителите на социалната услуга и 
сключване на договор с тях - Спазвайки принципите на 
недискриминация, Община Русе ще осигури възможност 
на всички лица, изявили желание да кандидатстват по 
проекта да подадат заявление в определените за това 
срокове.  
Срок за кандидатстване: Документите се подават лично или 
чрез пълномощник на следния адрес: гр. Русе, ул. Черно 
море №2, стая 12 всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и 
от 13.00 до 17.00 часа. Задължително е представянето на 
оригиналите на копираните документи за сверяване от 
служителите определени да приемат документите.  За 
контакти: телефон 082 / 881-737 или 082 / 881-798. 
Краен срок за подаване на документите -  до 12.00 часа на 
12.03.2016 г.  
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5. Предоставяне на почасови социални услуги в домашна 
среда. Мониторинг и контрол.  
 
      Лична помощ на нуждаещите се лица 
       Битови услуги 
       Медицински услуги 
       Административни услуги - съдействие при изготвяне и подаване на  
       документи в институции,при снабдяване с помощни средства и др. 
       Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, 
занимания в центъра, организиране на срещи и др. 
   

Видът и продължителността  на услугите се  осъществяват съгласно изготвен 
индивидуален план за всеки потребител. За предоставянето на почасовите 

услуги в рамките на проекта, 
 потребителите няма да заплащат месечни такси. 
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     Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и 
супервизия на персонала, предоставящ социални услуги   
       Психологическата подкрепа е насочена към членовете на 
персонала, която  се изразява в консултиране при трудни и 
специфични ситуации, както и  подкрепа и посредничество 
при разрешаването на конфликти.  
Нейна цел е изграждането на модел за обективно и 
емоционално устойчиво професионално поведение, както и 
поддържане на професионалното самочувствие на 
специалистите. 
 Персоналът получава  групова и индивидуална супервизия.  
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Мотивационна и психологическа  подкрепа за потребителите 
на услугите, според тяхната индивидуална потребност 
 
       Подобряване на психическото състояние и стимулиране     
        пълноценното развитие и изява на потребителя; 
        Психологическата подкрепа е насочена към развитие на уменията  
        за общуване, създаване на социални контакти и социално 
включване. 
 
Дейности, свързани с психологическа работа с потребители: 
 
-  Индивидуално психологическо консултиране 
   -  Групово психологическо консултиране 
   -  Групова Арт-терапия 
   -  Индивидуална Арт-терапия 
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез  Европейския социален фонд.  


