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“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора 

с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности 

„Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2

 
 

___________________________________________________________________________________ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
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На 24 септември  т.г. заключителна пресконференция финализира  проект  „Независимост и 

достоен живот за възрастни и деца с увреждания и самотно живеещи стари хора от Община Две могили  „  

чрез предоставяне на социалните услуги „социален асистент” и „домашен помощник” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и 

достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора-дейности „Социален 

асистент” и „Домашен помощник”-фаза 2. 

В пресконференцията взеха участие кметът на общината Драгомир Дамянов, общински съветници, 

представители на клуба за хората с увреждания, кметове на кметства, социални работници и служители на 

общинска администрация, медии, социални асистенти, домашни помощници, потребители на услугата. 
Със заключителна презентация ръководителят  на проекта Павлина Цанева отчете реализираните дейности и 

постигнатите резултати 
 На 1 октомври  2009 година стартира едногодишен проект на община Две могили  по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. Бюджетът на проекта е  96 925,63 лева. 

Териториално услугите на проекта обхванаха  гр.Две могили и селата Баниска,.Батишница, Бъзовец, 
Чилнов,.Могилино,.Помен, Острица, Кацелово и Каран Върбовка. Общата  цел на предвидените дейности бе 

осигуряване на качествени грижи в семейна среда  чрез предоставяне на  услугите  „Социален асистент” и 

„Домашен помощник” на самотно живеещи стари хора и лица с увреждания, в това число и деца от община Две 
могили чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост.За периода 

01.12.2009г. - 30.09.2010г. са наети 3 лица на длъжност „Социален асистент” и 38 лица на длъжност „Домашен 

помощник”. 

В хода на проекта, поради големия интерес към предлаганите услуги от страна на кандидат потребители ,  
община Две могили и МТСП – Агенция за социално подпомагане подписаха Анекс, съгласно който потребителите 

на услугата домашен помощник се увеличиха с още 10 човека. 

През три обучителни етапа , съобразени с Методиките за предоставяне на услугите в общността „Социален 
асистент” и „Домашен помощник”, преминаха социалните асистенти и домашни помощници . Дейността  е 

планиран завършек на цикъла обучения, целящи да повишат уменията на  наетите по проекта лица и да ги 

подготвят за бъдеща професионална реализация в социалната сфера На заключителната пресконференция 

ръководителят на проекта Павлина Цанева връчи сертификати на успешно преминалите обучението.  
Във връзка с приключването на проекта сред потребителите, социалните асистенти и домашните помощници 

беше проведено проучване, което да определи степента на удовлетвореност от включването в дейностите по 

проекта, виждането им за необходимостта от социални услуги в семейна среда, както и ползите от участието им в 
проекта. На въпроса „Необходими ли са социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент” 100 % от 

анкетираните отговарят положително, а 98 % определят помощта и подкрепата, която получават в семейна среда 

като „полезна”. 100% от потребителите са „удовлетворени” от качеството на предоставяните по проекта услуги и 
98% заявяват „желание да ползват услугите и след края на проекта”.Като най - положителната промяна в живота на 

домашните помощници и социалните асистенти за периода им на участие в проекта се очертават „допълнителен 

доход” – 17  и „натрупан опит” – 16.  

При ежемесечния мониторинг домашните помощници, социалните асистенти и обгрижваните лица изразиха 
желание за продължаване на проекта, защото тази услуга осигурява от една страна достоен живот на хората с 

трайни увреждания и самотноживеещи възрастни хора в естествена домашна среда и от друга – осигурява работа на 

хора в трудоспособна възраст в период на икономическа криза и висока безработица 
Днес равносметката е за един успешен социален проект. - социални услуги и грижи в домашна среда са 

получили  .49 потребители- 3 на услугата социален асистент и  46 на услугата домашен помощник. 

Ежедневна помощ в дома, подкрепа, посредничество и социална работа бе в основата на доставката на услугите 
«Социален асистент» и «Домашен помощник». Но най-ценното за потребителите бе, че има на кого да разчитат, че 

всеки ден идва човек, на когото имат доверие и който е готов да ги изслуша и да им помогне.  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Две могили и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган.      

 
 

 


