BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”
Проект BG051PO001-5.1.04-0038-C0001
„Взаимопомощ в общността”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Стартира нов проект „Взаимопомощ в общността” в община
Болярово
Мария Чанева- ръководител на проекта
На 23 ноември 2012 г. Кметът на Община Болярово г-н Христо Христов сключи
договор № BG051PO001-5.1.04.-0038-C0001 с Агенция за социално подпомагане за
изпълнение на проект "ВЗАИМОПОМОЩ В ОБЩНОСТТА" на стойност 231 847,57
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 община Болярово да бъде разкрит Център за услуги в
домашна среда, който ще предлага три типа почасови услуги. Центъра ще включва
следните дейности:
І. Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост:
•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 детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др.
ІІ. Дейности за социална подкрепа и социално включване:
• помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в
дома и извън него;
• придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и други;
• помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и
други.
ІІІ. 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 70 потребители (деца и лица с трайни увреждания и възрастни хора с
ограничения и невъзможност за самообслужване) ще получат необходимите почасови
грижи и помощ в домашна среда.
Кандидатите следва да заявят необходимост от ползване на почасови услуги пред
Община Болярово. Услугите се предоставят по местоживеене (по настоящ адрес).
Подават се следните документи:
1. Заявление от кандидат - потребителя ( за деца и за лица);
2. Документ за самоличност - за справка (копие);
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, амбулаторен картон (ако има такъв);
други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното
Инвестира във вашето бъдеще!
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състояние на детето/лицето (епикризи, други) - копия;
3. 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.
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” Елхово, 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.Заплащането на
потребителските такси ще се извършва по тарифа, определена съгласно чл. 13 а ,т.Б от
Наредба №7 на община Болярово.
Персоналът на Центъра 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" Елхово. 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 26 лица; В Центъра за услуги в домашна среда
ще бъде назначен персонал за управление (1 ръководител и 1 социален работник).
Заявления по образец може да получите в община Болярово,стая № 4,или от кметовете
и кметските наместници по населените места .
Документи ще се приемат до 18.01.2013 г.
Проектът ще се изпълнява от 01.01.2013 г. на територията на цялата община.
/Бележка:Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”,съфинансиран от ЕС чрез европейския социален
фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се приема,че този
документ отразява официалното становище на ЕС и договарящия орган./
За повече информация: Община Болярово, тел. 04741/6904 и тел.04741/6923
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