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ДЕСЕТИ  ПРОЕКТЕН  МЕСЕЦ  –  АПРИЛ  2017г. 

 

    

   В новоразкритият Център за домашна грижа в община Тервел за нуждаещи се лица от всички 

населени места се предлага следния комплекс/пакет/  от почасови услуги, включващ: 

 подкрепящи социални услуги – „Личен асистент”, „Домашен помощник” 

 специализирани услуги 

Почасовото предоставяне на интегрирани услуги за социално включване предлага възможности за 

социална интеграция на потребителите, за индивидуална подкрепа на лица/деца с трайни увреждания и 

възрастни хора, затруднени в самообслужването. Определянето на вида социална услуга за всеки 

конкретен потребител се извършва индивидуално на базата на заявеното желание, констатираните 

потребности и правата за достъп до услугата. 

Подкрепящите социални услуги се предоставят от обслужващия екип на центъра за домашна 
грижа, т.е. от личните асистенти и домашните помощници. 

1.1. Дейности при предоставяне на социална услуга „Личен асистент”. 

Личният асистент полага постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко 

болен, за задоволяване на ежедневните му потребности в домашна обстановка. В длъжностната му 

характеристика се включват дейности, свързани с: 

• Помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена -  сутрешен и вечерен тоалет, къпане, 

преобличане, смяна на чаршафи, хранене, раздвижване; 

• Доставяне или приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето; помощ при 
хранене само при нужда; 

• Помощ и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения;  

            Подкрепа при придвижване и по време на рехабилитация; 

• Иницииране и изискване на специализирана помощ в случай на нужда; 

• Организиране на свободното време на човека, за когото полага грижи, и насърчаване на 

комуникацията и поддържането на социални контакти; 

• Грижа за хигиената в дома на човека, за когото полага грижи; 

• Поддържане на дома -  осъществяване и/или помощ при дребни ремонти, предоставяне на 

отоплителни материали и др. (всички тези дейности се извършват със средства, предоставени от 

потребителя); 

• Придружаване на разходка, участие в културни мероприятия; 

• Пазаруване на хранителни продукти, лекарства и дребни вещи или консумативи за дома със 

средства на потребителя; 

• Заплащане на битови сметки при необходимост; 
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1.2.  Дейности при предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” 

Домашният помощник предоставя услуги в домашни условия, насочени към поддържане на 

хигиената на жилището, пазаруване, приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности: 

• Ежедневна хигиена на дома - почистване и проветряване на дома в т.ч. почистване на подови 

настилки, прах, прозорци и балкони; почистване на кухненски повърхности и кухненските 

уреди; почистване на санитарните помещения - фаянс, санитария, огледала; смяна и пране на 

спално бельо; изхвърляне на отпадъците и др.; 

• Поддържане на личната хигиена на човека, за когото се грижи - помагане във всички аспекти при 

заявено желание от страна на потребителя; 

• Уговаряне на меню, снабдяване с необходимите хранителни продукти (със средства, 

предоставени от потребителя); приготвяне (поръчване) на желаната от храна; сервиране и 

отсервиране; помощ (в случай на нужда) при хранене; 

 Пазаруване - снабдяване с ежедневни продукти от разнороден характер (със средства на 

потребителя); 

 Извършване на сезонни дейности – почистване на кал, есенни листа, нападали клони и др., 

доставка на дърва в помещението, палене на печка и осигуряване на оптимална температура в 

помещението; 

• Осъществяване на дребни ремонти и грижа за жилището (плащане на сметки, данъци и др. със 

средства на клиента); 

• Придружаване извън дома, според потребностите; 

Личен асистент- Еленка Георгиева и потребител Пенка Друмева 

 

                    
                                                                        На потребителят Юмер Алиев от с. Орляк 

                                                                 му се предоставя медицинска и психологическа                

подкрепа от екипа на Център за домашна грижа. 


