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Изпълнение на дейност : Организация, подготовка и 

управление на проекта 
♦ Сформиран екип за управление на 

проекта; 

♦ Създаден офис на проекта “Звено 

за услуги в домашна среда” към 

Домашен социален патронаж - 

Община Русе с адрес: гр. Русе, 

 ул. “Черно море” № 2, стая № 12. 

♦ Доставено оборудване по проекта; 

♦Закупени материали и консумативи, 

свързани с дейността на проекта 

“Звеното за услуги в домашна среда“ 
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♦ С начална пресконференция на 

27.02.2013г. обявихме старта на 

Проекта “Звено за услуги в домашна 

среда” в Община Русе.  

♦ Екипът на проекта изпрати 

уведомителни писма до всички 

администрации в населените места 

на Община Русе за дейностите на 

Звеното за услуги в домашна среда  

♦ Община Русе информира 

обществеността за дейността на 

Звеното за услуги в домашна среда 

според Регламента за информиране 

и публичност, Комуникационната 

стратегия и план на ОП „РЧР”. 
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 За началото и развитието на проекта “Звено  

 за услуги в домашна среда” са подготвени и    

 отпечатани брошури, информационни материали, 

транспарант, публикации в местната преса и на  

 WEB-страницата на Община Русе. 
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 Репортажи, радио-обяви, интервю и съобщения в местните 

 електронни медии за хода на Проект “Звено за услуги в домашна среда” 
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Информационна среща по Проект “Звено за услуги в домашна среда” 

29.08.2013г., Община Русе 
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Изпълнение на дейност : Подбор на потребителите на 
социалната услуга и сключване на договор с тях. 
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♦ В Община Русе постъпиха 340 заявления 

от кандидат-потребители на услугата; 

♦ Екипът на проекта изготви процедура за 

информиране, набиране и  подбор на 

потребители на социалните услуги  

„Домашен помощник“ и „Социален 

асистент”; 

♦ Комисия, сформирана със заповед на 

Кмета на Община Русе, извърши оценка и 

подбор на кандидатите, потенциални 

потребители на социалните услуги,  

предмет на проекта.» 
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Изпълнение на дейност: Подбор на социални асистенти и 
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В Община Русе са приети документи на 
124 кандидати за позициите „Социален 
асистент” и „Домашен помощник”; 
Подборът  на  социалните асистенти и 
домашните помошници се извърши от 
Комисия, определена от Кмета на 
Община Русе, съгласно изискванията на 
Кодекса на труда. Подборът на 
кандидати се извърши на две нива – по 
документи и събеседване. С одобрените 
кандидати се сключиха договори. В 
звеното са наети 30 домашни 
помощника и 10 лични асистента. 
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♦ В периода от 24.04.2013 г. до 
26.04.2013 г. се проведе въвеждащо 
обучение на 28 души. В обучението 
са включени  само тези от 
одобрените социални асистенти и 
домашни помощници, които до този 
момент не са преминавали в 
подобни обучения по други 
програми.  
♦ През месец октомври 2013г. 
се проведе надграждащо обучение за        
наети по проекта социални 
асистенти и домашни помощници. 
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Със Заповед № РД -01-1067 

от 30.04.2013 г. на Кмета на 

Община Русе е разкрито 

„Звено за услуги в домашна 

среда” с капацитет от 100 

до 120 потребители и е 

изпратено уведомително 

писмо до Изпълнителния 

директор на АСП за 

стартиране на социалните 

услуги по проекта в Община 

Русе. 
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♦ По проекта се предоставят почасови  

услуги «домашен помощник» и «социален 

асистент» за социално включване, 

комунално – битови дейности и дейности за 

лична помощ, в т. ч. и дейности с медико – 

социална насоченост в домашна среда на 

101 потребители от целевите групи.  

♦ Проектът използва процедура за 

мониторинг и контрол върху предоставените 

услуги в домашна среда.  

♦ Екипът ежемесечно контролира 

качеството на предоставяните услуги. 
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         Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна     
             програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от        
                        Европейския социален фонд на Европейския съюз.  
 Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от   
         Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че     
           този документ отразява официалното становище на Европейския   
                             съюз и Агенция за социално подпомагане” 
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ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТ  
“ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА”  

БЛАГОДАРИ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ  


