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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА ЗА ПОТРЕБНОСТТА ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
НА КОНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ
ПО ПРОЕКТ „ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”
Проекта „За по-добър живот” се реализира от община Струмяни по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна помощ BG
051PO001/5.2-07 “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 3 и настоящото техническо задание изцяло съответства на
изискванията на схемата.
1. Цел
Предоставените социалните услуги по проекта да следват и да са в съответствие с
личните потребности и предпочитания на потребителите, а не тези на доставчика
на социални услуги – Община Струмяни.
2. Методология
Социалните оценки се изготвят съгласно утвърдена от ръководителя на проекта
„Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугите
“Социален асистент” и “Домашен помощник” по проекта”.
3. Конкретни изисквания към екперта
Експертите трябва да са:
- толерантни към проблемите на лицата с тежки увреждания и самотно живеещи
възрастни хора
- мотивирани за работа
- инициативни, организирани и безпристрастни и да могат да общуват със
самотноживеещи възрастни хора и лица с трайни увреждания.
- да познават добре нормативната база за предоставянето на социални услуги в
общността;
- се запознали подробно с общите и специфични цели на проекта, както и конкретната
дейност – предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен
помощник”;
4. Материали и документи, които е необходимо да изготвят експертите
Оценката на потребностите от социални услуги се изготвя съгласно образец,
който е неразделна част от методиката и се осъществява в дома на всеки един кандидатпотребител, подал необходимите документи в Общината, с които е заявил желанието си
да ползва социални услуги по проекта.
Доставчикът на социални услуги – община Струмяни възлага на определения
експерт, на кои лица да изготви оценка на потребностите. Оценката от експерта се
извършва в рамките на 15 дни, считано от датата на възлагане. На експерта се
предоставят документите, които са му необходими за изготвяне на оценката срещу
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двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в два екземпляра за всяка от
страните.
След изготвяне на оценките в домовете на кандидат-потребителите, експерта
изготвя списък /Приложение №4/ към Методиката, в който ги подрежда по низходящ
ред на база получената крайна оценка на потребностите и ведно с попълнения
формуляр – Оценка на потребностите от социални услуги /Приложение №3/ към
Методиката, подписан от експерта и кандидат-потребителя.
5. Правила за защита на личните данни
Всеки експерт при подписване на граждански договор, подписва и декларация за
спазване поверителността на личните данни и информацията, тъй като документите,
които ще му бъдат предоставени от Доставчика на социални услуги – Община
Струмяни съдържат лични данни, които са защитени от Закона за защита на личните
данни.
6. Възнаграждение
Одобрените по документи кандидати ще бъдат наети на граждански договори за
изготвяне на оценки на потребностите на кандидат-потребителите. За извършената
работа на експертите им се изплаща уговореното възнаграждение след представяне на
необходимите документи описани по-горе и доклад, който се приема от Ръководителя
на проекта.
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