
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ 
 

 “СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И “ДОМАШЕН 
ПОМОЩНИК” 

 
 
 
В началото на месец април в община Струмяни стартира проект “В помощ на хората от 
община Струмяни – предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. 
Проектът ще се реализира с финансова подкрепа от Европейския социален фонд  по оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG 051POO1/07/5.2-01 (Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора 
с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и 
„Домашен помощник”). 
Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца и нуждаещите се от община Струмяни ще 
имат възможността да се възползват от услугите «Домашен помощник» и «Социален асистент». 
Общия брой на обслужваните лица /потребители/ заложени по проекта са 63 човека както 
следва: 3 деца, 28 самотно живеещи, 32 с увреждания. По проекта ще бъдат наети  12 социални 
асистента и 8 домашни помощника.  
 
Предлаганите услуги са предназначени за: 
 

1. Лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания, чиито 
ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или 
невъзможност сами да организират социалния си живот. 

2. Самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен 
характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат 
хигиената в дома си.  

 

В зависимост от нуждите на потребителите, домашния помощник и социалния 
асистент могат да извършват част или всички изброени услуги: 
 
Социален асистент: 
 
1. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и 

занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, 
четене на ежедневници и литература , придружаване при разходка и посещение на 
кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане 
на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.);  

2. Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в 
институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.);   

3. Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при 
необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на 
приема на лекарства, др.); 

4. Педагогически услуги за деца (придружаване и подпомагане по време на учебни 
занимания в общообразователно училище/детска градина, подпомагане при 
подготовка на домашна работа, подпомагане чрез развиващи учебни и игрови 
дейности, др.);  



5. Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца с 
цел социално включване, превенция на институционализацията и развитие 
потенциала на детето;  

6. Услуга „от и до работно място”;  

7. Подкрепа на работното място, съобразно индивидуалните графици, за лица с 
ментални увреждания ; 

Домашен помощник: 
 
1. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя 

помещение);  

2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); 

3. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при 
къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата);  

4. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене,  сервиране и 
отсервиране );  

5. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства 
и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, 
телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни 
материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния 
сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.). 
 

Потребителите ще плащат минимална месечна такса за услугата, изчислена на база техния 
личен доход и месечния брой часове на предоставени услуги.   
Минималната потребителската такса за „Социален асистент” и „Домашен помощник” е 
0.17 лв./час., като същата се коригира с коефициенти, които са по- високи за потребители, 
получаващи по-високи доходи. Потребителите, които нямат лични доходи не заплащат 
такси.  
Услугите се предоставят след сключване на договор между община Струмяни и потребителя и 
въз основа на индивидуален план за всеки един потребител. 

 
Какво трябва да знаят кандидатите за длъжностите «Социален асистент» и 
«Домашен помощник»? 
 
Дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” се предоставят поотделно и/или 
заедно, съобразно потребностите на потребителите. Социалните асистенти и домашните 
помощници обслужват двама или повече преки потребители.  
 
Дейност  „Домашен помощник” се изразява в извършване на услуги, включващи обслужване на 
болни възрастни хора и самотни лица.  
 
Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на пълен работен ден и/или под формата на 
почасови услуги. Като домашни помощници и социални асистенти ще бъдат наети лица 
търсещи работа, както от работещи, учещи, пенсионирани лица и/или членове на семействата 
на обслужваните. Наетите по проекта лица ще бъдат обучени за предоставяне на подобен вид 
индивидуално ориентирани услуги.  
Социалните услуги се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо 
дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго 
населено място.  

 


