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ОБЩИНА ВРАЦА ИЗПЪЛНЯВА  

ПРОЕКТ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” 

 

От началото на 2013 година Община Враца изпълнява проект „Социални услуги в домашна 

среда”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-5.1.04-0144-C0001. 

Неговата основна цел е осигуряване по иновативен начин на разнообразни и качествени 

социални услуги в домашна среда и подобряване качеството на живот на хора, които са в 

частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. 

Общата стойност на проекта е 246 947,44 лв., а продължителността му е 16 месеца. 

Специфичните цели на проектните дейности са:  

  •Разширяване дейността на съществуващото общинско предприятие "Социални 

дейности", осъществяващо услугата “Домашен социален патронаж" на територията на община 

Враца - създаване на Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда; 

 •Усъвършенстване и постигане на устойчивост на социални услуги в домашна среда за 

хора с трайни увреждания и самотни възрастни хора в община Враца, които имат потребност от 

помощ и подкрепа в ежедневието си. 

 •Създаване на възможности хората, нуждаещи се от социални услуги, да повишават 

независимостта си и да взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си  чрез 

активно участие в планирането на услугата и избора на човека, който да осъществява подкрепа 

и помощ в домашна среда. 

 •Създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика, осигуряване на 

въвеждащо обучение и на възможност за преодоляване на бедността за безработни лица. 

 •Повишаване на професионалните умения и мотивация на наетите да предоставят 

социални услуги в домашна среда чрез надграждащо обучение. 

 •Оказване на подкрепа на семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се 

даде възможност ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане да се развиват 

професионално.  

 •Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се 

от помощ за обслужване в ежедневието си. 

 •Повишаване на информираността на местната общност относно възможностите на 

социалната икономика за устойчив растеж и заетост и развитие на социалния капитал. 

 

Проект “Социални услуги в домашна среда” отговаря на идентифицираните в община Враца 

потребности от социални услуги в домашна среда. Проектните дейности са  насочени към 

социална интеграция на лица от най-уязвимите групи в нашето общество – хора с увреждания, 

самотни възрастни хора, безработни. Разкритото чрез проекта Звено за услуги в домашна 

среда към Общинското  предприятие "Социални дейности" ще позволи 37 безработни да 

започнат работа в сферата на социалната икономика /35 тях - като доставчици на социални 

услуги; 2 – като специалисти социални дейности/ и 60 души с увреждания,вкл.деца, и самотни 

възрастни хора да получат социални услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им 

потребности. По-конкретно  целевите групи по проекта включват: 

 • 60 лица, вкл. и деца, с различни видове трайни увреждания, като 10 от тях имат 

дългосрочна потребност от почасови дейности за лична помощ, дейности за социална подкрепа 

и социално включване и помощ при комунално-битови дейности; 20 – в по-голяма степен 

потребност от услуги за подкрепа за социално включване и 30 - от услуги за лична помощ и 

комунално-битови услуги. 

 • 37 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия 

за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за рано пенсиониране. 

Основните дейности по проекта са:  
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o Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звеното за услуги в домашна среда. 

o Въвеждащо обучение и надграждащо обучение за  персонала за предоставяне на услуги 

в домашна   среда. 

o Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители на територията на 

община Враца. 

o Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности, за 

подкрепа на  социалното включване на обслужваните лица, в зависимост от 

конкретните потребности на съответния потребител. 

o Социално консултиране на потребители и доставчици на услуги, семейства на 

потребители и други страни       в процеса на предоставяне на социалните услуги по 

проекта. 

o Дейности по информиране и публичност. 

o Закупуване на обзавеждане и оборудване  за Звеното за услуги в домашна среда. 

o Дейности по организация и управление на проекта. 

 

До сега след сформиране на екип за управление на проекта са изготвени правилници и 

процедури, свързани с работата на Звеното за услуги в домашна среда. Проведена е 

нформационна кампания, свързана с приема на документи на кандидатите да участват в 

проекта. До края на м.януари 2013 г. са приети заявления на 309 кандидати за потребители и на 

253 кандидати да предоставят социални услуги. Постъпили са и заявления на 20 кандидати да 

работят като специалисти социални дейности. Експерти на Дирекция „Социално подпомагане” 

– Враца направиха индивидуална оценка на потребностите от социални услуги в домашна 

среда. Назначена със заповед на Кмета на Община Враца комисия осъществява подбор на 

кандидатите за работа и на кандидатите за потребители и ще приключи работата си до няколко 

дни. До края на месец март предстои обучение на 10 лични асистенти, 10 социални асистенти и 

15 домашни санитари. С тях от 01.04.2013 г. ще бъдат сключени трудови договори за работа в 

Звеното за услуги в домашна среда. Класиралите се 60 лица с различни видове трайни 

увреждания и самотно живеещи възрастни хора ще получават почасови услуги съгласно 

индивидуални планове в зависимост от конкретните им потребности. Назначените 2 

специалисти социални дейности ще изпълняват координиращи дейности, свързани със 

социалните услуги в домашна среда и периодично ще проучват удовлетвореността на 

потребителите.                                                  

 

Очакваното въздействие на проекта е: 

� Хората да са уверени, че когато човек остарее или има нужда от социални услуги, дори 

и да остане сам, няма да живее изолирано и да остане без социални контакти.  

� Създадените чрез проекта работни места и възможности за обучение да развият 

професионалните умения на личните асистенти, социалните асистенти и домашните санитари и 

да ги мотивират да оказват необходимата за възрастните хора и за хората с увреждания 

подкрепа.  

� Близките на хората, които получават социални услуги, да се чувстват по-спокойни и да 

не се откъсват от работа.  

Предвижда се създаденото по проекта Звено за услуги в домашна среда да продължи да 

функционира като част от Общинско предприятие „Социални дейности” и след приключване 

на проекта. 

 

             Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 

Община Враца 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. 

 


