
                                                                                                                                               

   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 

 

 

ИФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНО 

„МИЛОСЪРДИЕ” ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  КЪМ 

ДОМАШЕН  СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ“ 

 

 

 

Изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на звено „Милосърдие” за 

предоставяне на социални услуги  към домашен  социален патронаж в Община Сливо 

поле“, финансиран по ОП РЧП и съфинансиран от Еврепийския социален фонд с 

договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  № BG051PO001-5.1.04-0040-

С0001  върви по предварително планирания времеви график. На 09.07.2013г. беше 

направено първо междинно отчетане на изпълнението на дейностите по проекта и 

отправено искане за междинно плащане.  

След проведено събеседване с подалите заявления за домашни санитари и проведено 

обучение на класираните кандидати бяха сключени трудови договори за предоставяне 

на социални услуги с : 

 

  - 43 домашни санитари-домашни помощници по неселени места както следва: 

 

- гр.Сливо поле-3 бр. 

- с.Борисово-5 бр. 

- с.Бръшлен-3 бр. 

- с.Бабово – 2 бр.-/в момента-1бр./ 

- с.Кошарна- 1 бр.-/в момента 0/ 

- с.Малко Враново- 7 бр. 

- с.Ряхово – 14 бр. 

- с.Стамболово- 3 бр. 

- с.Юделник – 5 бр. 

 

-  2 сътрувдици социални дейности в Звено „Милосърдие“ за управление 

качеството на предоставяната услуга. 

 

От 01.02.2013г. стартираха дейностите за информиране на обществеността за проекта и 

неговите дейности и набиране на заявления от кадидати за ползване на социални 

услуги. Бяха приети и оценени 152 заявления от кандидати за поребители. След 

класиране и подреждане в низходящ ред, съгласно броя получени точки след 

проведеното анкетиране бяха сключени тристранни договори за предоставяне на 

социални услуги с потребители на услугата по проекта 113бр. в т.ч. 1 дете, както следва 

по населени места: 

- гр.Сливо поле-8 бр. 

- с.Борисово- 6 бр. 

- с.Бръшлен-13 бр. 



- с.Бабово – 5 бр. 

- с.Кошарна- 3 бр. 

- с.Малко Враново- 16 бр. 

- с.Ряхово – 42 бр. 

- с.Стамболово- 9бр. 

- с.Юделник – 11 бр. 

 

Представен беше финансов отчет за изразходваните от 01.02.2013г. до  

01.07.2013 година средства. До края на отчетния периода са изразходвани  23 872,68лв. 

Събраниот отребителите потребителски 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 2086,08лв.  Всички приходи, генерирани в рамките на проекта, се 

приспадат от сумата на допустимите разходи по същия, тъй като по настоящия проект 

не е  допустимо да се реализира печалба. 

Проведени бяха пет процедури по ЗОП за доставка на канцеларски материали, 

технически средства и обзавеждане на офиса с техника и оборудване, за избор на 

обучителна организация, избор на организация по трудова медицина, за доставка на 

работно облекло и отпечатване на материали и брошури, във връзка с осигуряване на 

публичност на предстоящото изпълнение на дейностите по проекта. 

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 и да предложат общи теоретични познания за социалните 

услуги в общността и за методите на тяхното приложение в пряката работа с лица в 

неравностойно социално положение. Лицата, одобрени за  домашен помощник по 

проекта да получат знания и умения необходими за удовлетворяване на основните 

потребностите на хората с трайни увреждания в т.ч. и деца и възрастни хора с 

невъзможност за самообслужване – ползватели на услугата по проекта. 

Всеки обучен домашен санитар-домашен помощник получи сертификат за 

преминатото обучение. 

На назначените домашни санитари беше раздадено работно облекло-престилки с 

логото на проекта, предпазни маски и ръкавици. 

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“ 

 

01.08.2013г. 


