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Приоритетни оси 
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 
Наименование на процедура 
Независим живот 
Код на процедура 
BG05M9OP0012.002 

С настоящия проект се работи по подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за 
социално  включване  на  хора  с  увреждания  и  хора  над  65  г.  в  невъзможност  за 
самообслужване, чрез преодоляване на последиците от социалното им изключване и бедност. 
С реализирането на проекта се надгражда дейността на Звеното за услуги в домашна среда 
към  Домашен  социален  патронаж    Първомай,  създаден  по  схема  „Помощ  в  дома”  за 
почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда. 
Предоставянето на услуги в домашна среда се извършва от 5 социални и 22 лични асистента, 
14 домашни помощника, както и експерти с различен профил на компетентност – отговорник 
екип, социален работник, медицинска сестра и психолог. Предоставянето на психологически, 
социални  и  здравни  услуги,  които  заедно  с  услугите  личен/социален  асистент  и  домашен 
помощник  оформят  един  комплекс  от  интегрирани  услуги  за  хората  с  невъзможност  за 
самообслужване  и  за  хората  с  увреждане  и  съчетават  комплексни  действия  в  посока 
осигуряване  на  дългосрочна  грижа.  При  изготвянето  на  индивидуални  оценки  на 
потребностите са спазени хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на 
дискриминация, равенство между половете. Предвид интегрирания и иновативен характер на 
услугите в този проект се направи нова оценка на лицата от целевата група, които са били 
оценени по операция „Нови алтернативи”. Подобряване качеството на услугата е постигнато, 
чрез  реализирането  на  дейностите  за  подкрепа  на  потребителите  и  на  персонала.  Водещи 
принципи  при  изпълнението  на  дейностите  е  поставянето  в  „центъра“  нуждите  и 
потребностите  на  „отделния  човек”  и  осигуряване  на  интегриран  достъп  до  здравни, 
социални  и  други  услуги,  според  специфичните  потребности  на  човека  в  неравностойно 
положение,  предвид индивидуалната му оценка. Дейностите  в  проекта  са  организирани по 
начин,  който  гарантира  ефикасно  и  ефективно  използване  на  финансовите  и  човешките 
ресурси. 
В  резултат  на  изпълнение  на  дейностите,  заложени  в  проекта  се  подобрява  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 правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и специфични потребности. 
Дейностите по проекта дават възможност на близките на хората с увреждания и лицата над 
65 години в невъзможност за самообслужване да се върнат на пазара на труда. 
През  месец  октомври  бе  заложено  провеждането  на  първото  поддържащо  обучение  по 
Дейност 5 „Обучение на персонала за предоставяне на услугите”. 
С тази дейност се цели персоналът, който работи, да придобие основни теоретични познания, 
необходими  за  работа  с  хора  с  увреждания  и  с  хора  над  65  г.  в  невъзможност  за 
самообслужване,  както  и  да  повишат  уменията  си  за  качествено  и  ефективно  справяне  с 
работата  на  индивидуално  ниво,  а  също  така  и  надграждане  на  знанията  и  уменията  на 
персонала,  включително  на  личните  асистенти,  назначени  в  рамките  на  операция  “Нови 
алтернативи“. В обучението, което се проведе през месец февруари 2016г.  и бе въвеждащо
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с  продължителност  32  часа  (4  дни),  се  включиха  21  души.    Въвеждащото  обучение  се 
проведе  преди  сключване  на  трудовите  договори  с  персонала  и  преди  да  започнат  да 
предоставят услуги на потребителите, като в обученията не бяха включени   лица, които са 
преминали през идентично обучение по ОПРЧР. 
Всички назначени лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници се включиха 
в  първото  двудневно  поддържащо  обучение  с  обща  продължителност  16  часа,  което  се 
проведе  на  10  и  11  октомври  2016г.,  като  конкретните  теми  се  определиха  от  обратната 
връзка,  дадена  от  персонала  по  време  на  основното  обучение,  както  и  от  актуалните 
потребности  на  потребителите  на  услугите.  Обучението  има  интерактивен  характер  и 
включи теоретични и практически подходи. 
Бяха  изготвени  програми  за  обучението  и  обучителни  материали.    За  провеждането  се 
използва Пленарна зала на общинска администрация, оборудвана с мултимедия и флипчарт. 
Обучението  се проведе от външен изпълнител, избран съгласно възлагане по чл. 14, ал. 4 и 
5  от  ЗОП  и  сключен  договор  РД13315/30.12.2015г.  При  провеждане  на  обучението    се 
използваха  методите  на  индивидуална  и  групова  социална  работа.  Бяха  раздадени  на 
участниците  удостоверения  за  успешно  преминато  поддържащо  обучение  на  лични 
асистенти,  социални  асистенти  и  домашни  помощници  по  проект  BG05M9OP0012.002 
0026C01 за периода от 10.10.2016 г. до 11.10.2016 г. включително. 
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