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Договор:  BG05M9OP001-2.002-0016-С001 

Проект: „Надежда за достоен живот-осигуряване на подкрепа за Звено „Милосърдие“ за предоставяне на иновативни 
социални услуги“ 

Бенефициент: Община Сливо поле 
 

 
                                                                                                                                            
                                              ОБЩИНА  СЛИВО  ПОЛЕ                           

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел.: 08131-2795, факс: 08131-2876, Булстат 000530657, 
e-mail: slivopole@ru-se.com 

 
 
 
 

 
На 4 януари 2016 гдина в oбщинa Сливо поле cтapтиpa пpoeкт „Надежда за достоен живот-
осигуряване на подкрепа за Звено „Милосърдие“ за предоставяне на иновативни социални 
услуги“ по процедура за директно предоставяне на финансова помощ „Нeзaвиcим живoт” 
BG05M9OP001-2.002  пo Опepaтивнa пpoгpaмa „Рaзвитиe нa чoвeшкитe pecypcи“ 2014-2020, 
ycлyгa „Домашен помощник”. 
Пpoeктът ocигypявa кoopдиниpaнocт и плaвeн пpeхoд мeждy cтapия и нoвия пpoгpaмeн пepиoд, 
кaтo ce пoдoбpявa дocтъпът дo coциaлни и  здpaвни ycлyги, и пocтигaнe нa нeзaвиcимocт и 
coциaлнa интeгpaция зa хората с увреждания и възpacтнитe лица над 65 годишна възраст с 
установена невъзможност за самообслужване в т.ч и деца. 
В пъpвия eтaп oт cтapтиpaнeтo нa  пpoeктa oт 4 януари 2016 г. ca нaзнaчeни: един сътрудник 
социални дейности и 18 домашни помощници, кoитo oбгpижвaт  45 пoтpeбитeли в т.ч. 2 дeцa. 
Пpeдocтaвянeтo нa ycлyгaтa e пeт дни в ceдмицaтa, пo определен график и индивидуален план. 
Пpoдължитeлнocттa нa пpoeктa e 26 мeceцa, считано от 01.11.2015 г. до 31.12.2017 г.  Услугата 
ще се предоставя 24 месеца, считано от 04.2016 г. до 31.12.2017 г. 
Териториалният обхват на проекта е нaceлeнитe мecтa на община Сливо поле. 
Пpoeктът се явява продължение на предоставяните социални услуги по проект Изграждане на 
звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги  към домашен социален патронаж в 
Община Сливо поле по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ 
В ДОМА” на oбщинaтa и приключилата на 31.12.2015 г. услуга „Домашен помощник“, 
предоставяна в изграденото Звено „Милосърдие“ за предоставяне на социални услуги към 
Домашен социален патронаж с осигурени средства от бюджета на община Сливо поле.  
По настоящия проект ще се предоставят и други социални услуги за удовлетворяване на 
потребностите на целевите групи на хората с увреждания, лицата над 65 годишна възраст и 
техните семейства.  
Услуга "Социална рехабилитация" 
Липсата на постоянно здравно обслужване поражда необходимостта хората, които имат нужда от 
специализирана консултация да бъдат транспортирани до град Русе. Рехабилитаторът ще 
предоставя социална услуга "Социална рехабилитация" на лица с увреждания, ампутирани 
крайници, състояние след инсулт, травми, артрози, спондилоартрози и други заболявания, 
нуждаещи се от рехабилитация и физиотерапия. Услугата ще се предоставя в ЦСРИ, като лицата 
ще бъдат транспортирани от дома им до физиотерапията в ЦСРИ с предвиденото за закупуване 
специализирано транспортно средство. За да се използва създадената база на ЦСРИ пълноценно 
и да бъдат удовлетворени нуждите от рехабилитация на повече лица от общината и улесняване 
на достъпа до този вид социални услуги за лицата, които са с изброените увреждания ще се 
закупи специализирано транспортно средство. След проведено проучване от общината беше 
установена голяма нужда от тази услуга, но да се предоставя във "Физиотерапия" в ЦСРИ 
"Здравец" като се използва целия наличен ресурс от апаратура и уреди за рехабилитация. За 
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целта е необходимо да се закупи специализирано транспортно средство, което ще се ползва 
пълноценно, по предварителна заявка от потребителите и съставена транспортна схема.  
Социална услуга : „Специализиран транспорт“ 
Закупеното транспортно средство ще се ползва за транспортиране до здравно заведение, 
социална служба или други идентифицирани нужди на потребителите. Ще бъде съставена 
транспортна схема за най-икономичен режим на ползване на специализираното транспортно 
средство с цел икономично използване на ресурси.  Закупеното специализирано транспортно 
средство ще се ползва и за спешни случаи за транспортиране до здравно заведение при 
необходимост. 
Социална услуга: Психологическа подкрепа. 
Психологическата интервенция се налага като допълваща системата от неотложни грижи за 
лицата, които предоставят услуги за други лица, в нашия случай за хора с увреждания и техните 
семейства и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване в риск. 
Хората, чиято професия е свързана с прояви на грижа за други хора с времето изтощават своите 
ресурси на положителни чувства и не могат да се противопоставят на стреса. С времето това 
може да доведе до физическо и емоционално изтощаване. Поради тази причина ще бъде 
осигурено консултиране на заетите с предоставяне на социални услуги лица с психолог за 
оказване на адекватна помощ и подкрепа. Супервизията е процес на подкрепа на работещите в 
социални услуги с цел подобряване на работата по отношение на качество на услугите, на 
професионалното развитие на персонала, емоционална подкрепа и превенция на 
професионалното прегаряне, както и подкрепа на организационното развитие и отношенията в 
екипите. Супервизията на персонала, която е предвидена да се извърши ще бъдат индивидуални 
(обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение, справяне с 
емоциите на потребителя, справяне с личните емоции по отношение на потребителя или колега), 
групови (за обсъждане на случай) и екипни (насочени към екипните взаимоотношения и 
функциониране). 
През м.март 2016 година ще се набират заявления от кандидати за ползване на социална услуга 
„Личен асистент“ и кандидати за доставчици на социалната услуга. 
 
 
 
Екип за управление: 
Йорданка Тонева-Ръководител на проекта 
 
Яница Иванова-Координатор на проекта 
Авидан Мехмедова-Счетоводител на проекта 
 
 
Контакти: 
Офис на звеното: тел. 08133 2559 


