ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0153-С0001
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЩИНА КНЕЖА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 28 ноември 2012 г. Кметът на Община Кнежа г-н Симеон Шарабански сключи договор номер
BG051PO001-5.1.04-0153-C0001 с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект "ПОМОЩ В
ДОМА" на стойност 182 615,40 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз.
Проектът предвижда към Домашния социален патронаж да бъде разкрито Звено за услуги в домашна
среда, което ще предлага два основни типа почасови услуги, включващи следните дейности:
I. Дейности за лична помощ:
• помощ за поддържане на лична хигиена;
• помощ при обличане, събличане;
• помощ при хранене;
• помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар;
• помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги;
• придружаване до болнично заведение и др.
• помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;
• помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и други.
II. Комунално-битови дейности:
• пазаруване - снабдяване с ежедневно необходими продукти, лекарства и други;
• поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата;
• извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти;
• помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и други;
• приготвяне на храна с продукти на потребителя и други.

По този начин 75 потребители ( лица с увреждания и самотноживеещи хора със затруднения в
самообслужването) ще получат необходимите почасови грижи и помощ в домашна среда.
Кандидатите следва да заявят необходимост от ползване на почасови услуги пред Община Кнежа.
Услугите се предоставят по местоживеене (по настоящ адрес). Подават се следните документи:
1. Зявление от кандидат - потребителя;
2. Документ за самоличност - за справка (копие);
3. Експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, амбулаторен картон (ако има такъв); други актуални
медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето (епикризи, други) копия;
4. Документ, удостоверяващ представителството /според конкретния случай/ - копие.
Забележка: Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които нямат
актуални медицински документи, удостоверяващи актуалното им състояние, подават само заявление за
кандидатстване и представят документ за самоличност за справка.
Документи ще се приемат след 01.01.2013 г.
Подборът на потребители ще се извърши на база изготвени оценки на потребностите от почасови услуги
на всички лица, подали заявления. Оценките ще се изготвят от Дирекция „Социално подпомагане”
Кнежа, съгласно Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги
по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома». Изготвените оценки
ще се разгледат от комисия, която ще изготви окончателни списъци на одобрените за включване в
проекта потребители и на чакащите за включване.
Персоналът на звеното ще бъде назначаван след извършване на подбор и ще включва само безработни
лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Подборът ще се извърши от комисия, в която ще бъде включен представител на Дирекция "Бюро по
труда" Кнежа. За одобрените лица, които не са преминали през идентично обучение по други програми
или по друг ред, ще се проведе въвеждащо обучение за предоставяне на услуги в домашна среда. За
лицата, притежаващи документ за преминато идентично обучение, ще се организира двудневен курс за
надграждащо обучение.
Ще бъдат сключени трудови договори с 30 лица, които ще предоставят услуги в домашна среда
Продължителността на проекта е 18 месеца на територията на цялата община.
За повече информация: тел. 09132/71-78; 70-36.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Кнежа носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при
никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз
или Агенция за социално подпомагане.

Инвестира във вашето бъдеще!

