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„Каквото правиш 
за теб,  

изчезва заедно с 
теб,  

 
каквото правиш за 

другите,  
остава за 

вечността” 
 
 

- Алберт Айнщайн 
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УВОДНО СЛОВО 
 

Статистическите данни сочат, че 
както в Румъния, така и в България, за 
населението от селската среда, което 
представлява повече от половината от 
населението на страната, първичната 
медицинска помощ се осигурява от по-
малко от 40% от общо лични лекари. 
Имайки предвид високата степен на 
застаряващи хора на населението, става 
все по-наложителна подготовката на 
персонала и разпространението на 
информация за специфичните нужди на 
подпомаганите лица, за да могат да 
бъдат адекватно удовлетворени.  

 

Изчислено е, че до 2050 г., 
структурата на населението по 
възрастови групи ще се промени 
съществено. Хората на възраст над 65 
години ще представляват над 30% от 
общото население през 2050 г., в 
сравнение със 17% днес. В днешно 
време повечето хора, нуждаещи се от 
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грижи, се обгрижват в семейството, а 
специализираните услуги намаляват.  

 

Имайки предвид, че 
продължителността на живота 
непрекъснато се увеличава и нуждите от 
постоянна грижа ще се увеличат за 
възрастовата група над 80-годишна 
възраст, това ще доведе до увеличаване 
на броя на зависимите лица и 
следователно до увеличаване на 
търсенето на специализирани грижи. 
Членовете на семейството ще живеят на 
разстояние, а от друга страна по-малко 
деца ще могат да се справят с 
нарастващия брой възрастни хора.  

 

На фона на този засилен процес на 
застаряване на населението, проект  
SAGE „Society for All Ages” (Едно 
общество за всички Възрасти), има за 
цел квалифицирането и 
усъвършенстването на хората в селската 
среда в професиите личен асистент на 
хора от третата възраст и инвалиди, 
като целта на проекта е да 
професионализира услугите, предлагани 
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в много чувствителна сфера и 
същевременно да повиши степента на 
трудова заетост, което води до 
подобряване на качеството на живот.  

 
Георге ФРИДЖЬОЙ 

Кмет на селска община КРУЧЯ, 
Окръг  КОНСТАНЦА 

 
СЪДЪРЖАНИЕ: 

 
Увод 
 

1. Професията личен асистент. 
 

2. Защо е необходим личният асистент? 
 

3. Кой се ползва от личните асистенти? 
 

4. Принципи на личния асистент. 
 

5. Минимални специфични стандарти за 
качество на услугата личен асистент на 
възрастни хора. 
 

6. Комуникация на асистента с 
подпомаганото лице. 
 

7. Осигуряване на хигиенно-санитарни 
условия за подпомаганото лице. 
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8. Мерки за първа помощ, предлагани на 
подпомаганото лице. 
 

9. Роля на личния асистент. 
 

10. Хранене на възрастно лице. 
 

11. Законодателна рамка, примери на 
добри практики и публични институции с 
компетенции в областта на социалната 
помощ. 

 

12. Приложения (модел на длъжностна 
характеристика, досие за лично социално 
обслужване, фиш за поемане на 
асистираното лице). 
Увод 
 

Застаряването на хората е дефинирано като 
цялост от промени, които засягат последния период 
от живота и които съставляват процес на упадък, 
като признаците на възрастните хора са: отслабване 
на тъканите, мускулна атрофия със спад на 
функциите и ефективността, всички те конкурирайки 
противопоставяйки се на постепенното ограничаване 
на адаптивния капацитет. Понятието за напреднала 
възраст се използва за обозначаване на период от 
живота на човека, след зрелостта и продължава до 
края на живота му. Този период е наречен още и 
третата възраст, „период на инволюция”, период на 
старост, или стареене. 

До 2050 г., броят на възрастните хора ще 
достигне 2 милиарда от световното население, т.е. 1 
човек от петима, до 2150 г., 1 човек на 3 ще бъде над 
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60 години. В Европа, населението е в продължаващо 
застаряване, през 2008 г. със средна възраст 40,9 
години, което се очаква да се увеличи на 47,9 до 
2060 г. Процентът на хора на 65 г. и повече се очаква 
да се увеличи от 17,1% на 30%, от 84,6 милиона през 
2008 г. до 151,5 милиона през 2060 г. (Евростат). Ето 
защо, системите ще трябва да отговорят на нови 
предизвикателства: задоволяване на все по-високото 
търсене на медицински грижи, адаптиране на 
здравните системи към нуждите на застаряващото 
население и поддържане на тяхната жизнеспособност 
на фона на нарастващия недостиг на работна ръка. 
Застаряващоно население е едно от най-важните 
социални и икономически предизвикателства, пред 
които са изправени всички европейски общества през 
21-и век. Това явление ще засегне всички държави-
членки и ще повлияе на почти всички области на 
действие на Европейския съюз. Особено внимание 
следва да се обърне на насърчаването на здрави и 
активни възрастни хора за европейските граждани. 
По-дългият и здравословен живот зависи от по-
доброто качество на живот, по-голямата 
независимост и възможността да останат дейни. 
Подобряването на здравето на възрастните хора води 
до понижаване на напрежението върху здравните 
системи и до намаляване броя на хората, които се 
пенсионират поради болест, факт, който би имал 
положителен ефект върху европейския икономически 
растеж евроpene. 

В Европа броят на възрастните, които живеят 
сами се увеличава и в бъдеще се очаква значително 
увеличение. През 2001 г. 32,3 милиона души над 60-
годишна възраст са живели сами. Предполага се, че 
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този брой ще се увеличи значително до 51,6 милиона 
през 2050 г., а броят на хората на възраст над 80 
години ще се увеличи от 6,1 милиона души (2001 г.) 
на 22,5 милиона през 2050 г. 

Уязвимостта е явление, което не трябва да се 
третира след възникването му, а превантивно, чрез 
редица методи и начин на живот, които започват още 
от младостта и които могат да осигурят колкото се 
може по-дълга и доколкото е възможно по-добро 
остаряване. Не трябва да се забравя, че хората от 
третата възраст се нуждаят от човек до себе си и че 
трябва да се направи всичко, за да им се осигури 
здравето и самостоятелността възможно най-дълго. 
Това е морален дълг на семейството и общността, на 
обществото като цяло, за създаване и поддържане на 
определени условия за хора, достигнали до 
напреднала възраст, но този дълг е и за 
възнаграждаване на приноса на предишното 
поколение за увеличаване на материалното и 
духовното наследство, които се ползват от сегашното 
поколение.  
 

1. Професията личен асистент 
Описание на професията: Личен асистент (Съгласно 

стандарта на професиите)  
Личният асистент е 
квалифицираното лице, 
предоставящо грижи, 
различни от предостявените 
от медико-санитарния 
персонал, на възрастни с 

ограничена 
самостоятелност. 
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Квалифицираните лични асистенти предоставят 
услуги за лична обгрежване в домовете на зависими 
лица, които не могат да се грижат за себе си. 
Услугите по обслужване по домовете се предоставят 
от личния асистент, който може да бъде служител на 
публична институция или на частен доставчик на 
услуги. Те помагат или да заменят подпомаганото 
лице при изпълнение на основни дневни дейности 
(като почистване на дома, лична хигиена, приготвяне 
на храна - готвене и сервиране на храна, пазаруване, 
административни задачи - плащане на сметки и т.н.). 
Също така, квалифицираните лични асистенти 
участват в медицинското обгрижване на хора 
(приемане на лекарства по предписания, 
подпомагане на медицинския персонал в прилагането 
на терапевтични процедури, мониторинг на 
здравословното състояние на подпомаганато лице). 
Управляват материални и 
финансови ресурси, и 
определят дневния 
график, за да отговори на 
нуждите на подпомаганите 
лица. Те могат да осигурят 
психологически комфорт 
на бенефициента на 
грижите, според неговите 
индивидуални 
характеристики чрез 
релационни дейности 
(комуникация, дейности за 
прекарване на свободното 
време). 
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2. Защо са необходими личните 

асистенти?  
Услугите по обгрижване за 

подпомаганите хора се предоставят 
след загуба на функционалната 
самостоятелност поради физически, 
психически или умствени причини, 
като лицето има нужда от такава 
значителна помощ за постигане на 
общите задачи на ежедневието. 

Ситуацията на зависимост е 
следствие от заболяване, травма и 
увреждане, и може да бъде 
изострена от липсата на социални 
отношения и адекватни 
икономически ресурси. 

1. Предоставят сертифицирани здравни и социални 
грижи, предоставени от специализиран персонал - медицинска 
сестра, социален работник и/или личен асистент; 

2. Увеличават продължителността на живот на 
бенефициентите на услугите, особено за най-уязвимите 
(възрастни хора, хора без семейство в непосредствена близост, 
живеещи в изолирани общности и с ограничен достъп до 
основна инфраструктура, пътища за достъп, течаща вода или 
отопление) ; 

3. Позволяват на семействата да останат обединени 
предотвратявайки разделянето и позволяват на зависимото 
подпомагано лице да си остане в дома и да получава 
необходимото обгрижване; 

4. Запазват качеството на живота, предоставят на 
подпомаганото лице предимствата на нормален живот; 
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5. Намаляват броя на хоспитализираните дни на 
зависимите лица; 

6. Намаляват риска от вътреболнични инфекции; 
7. Позволяват на личния лекар или специализирания 

лекар да следи развитието на пациентите чрез доставчиците на 
грижи; 

8. Увеличават чувството за 
сигурност на подпомаганите лица; 

9. Увеличават участието на 
местните власти в живота на 
подпомаганите лица и имплицитно на 
общността; 

10. Повишават осведомеността на 
обществото за важността от избягване на 
институционализирането на зависимите лица, чрез обгрижване 
по домовете. 

3. Кой се ползва от личните 
асистенти?  

a) хора, достигнали пенсионна възраст, 
б) възрастни самотни хора, лишени от подкрепата на деца, 
на голямо семейство и други хора (приятели, роднини, 
съседи); 
в) лицата, които се нуждаят от временна грижа след 
хоспитализация за възстановяване и 
нямат подкрепа за домашни грижи; 
г) лица, които напускат болницата след 
операции; 
д) възстановяване след определени 
заболявания: инсулт, фрактури на 
бедрена шийка, парализа; 
е) болни пациенти в краен стадий (рак, 
цироза и др.); 
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ж) хора, които се нуждаят от дългосрочни грижи, като 
например хронично болни, поради заболяване, не са в 
състояние да извършват ежедневни дейности (хранене, 
лична хигиена и т.н.), са приковани към леглото и изискват 
постоянна помощ; хора с увреждания (моторни, сензорни, 
смесени); хора с психични проблеми, с изключение на хора с 
психични проблеми в острата фаза, които са извън 
компетенциите на услугата. 

 
4. Принципи на личните 

асистенти 
Принципите в основата на обгрижването по домовете са:  
 постигане и поддържане на всички човешки 

измерения - подпомаганите лица ще бъдат 
подпомагани за постигането на техния максимален 
потенциал от физическа, интелектуална, 
емоционална и социална гледна точка; 

 поддържане на достойнство - поддържане на 
самочувствието на подпомаганото лице, особено на 
тези, които са зависими от грижи. 

 запазване на самостоятелност - зачитане правото на 
подпомаганите хора да вземат собствени решения и 
да правят избори (освен ако не е застрашен техният 
живот или този на другите). 

 независимост - грижата за поддържане на личната 
независимост на подпомаганото лице, включително 
степента на риска, свързан с нея. 

 уважение - признаване на качествата, опита, на всеки 
човек. 

 осигуряване на качествен житейски опит - 
необходимостта да се насърчават, на подпомаганите 
лица да се дава възможност да участват в 
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разнообразни дейности - много важно за тези, които 
не могат да напуснат дома си.  

 
 

5. Минимални специфични стандарти за 
качество на услугата личен асистент на 

възрастни хора 
 
1.    Услуги по лично обгрижване, състоящи се в помощ за 
основните дейности на ежедневния 
живот: лична хигиена, обличане и 
събличане, хигиена на изхвърлянето, 
хранене и хидратация, трансфер и 
мобилизация, движение вътре, 
комуникация; помощ за 
инструментални ежедневните 
дейности: готвене или доставяне на 
храна, пазаруване, почистване, 
придружаване в превозните средства 
и улесняване на придвижването 
навън, компания, дейности по управление и администриране 
на активите, дейности по прекарване на свободното време; 
2. Медицински услуги, свързани с наблюдение и поддържане 
на здравето; тази категория включва следните дейности по 
наблюдение и поддържане на здравето: насоки, подкрепа и 
съвети за здравето, здравно образование, хигиена и 
медицински грижи, периодични оценки при нужда, помощ за 
спазване на рецепти и извършване на лечения (според 
случая), хранене и хранителен режим, достъп до личен 
лекар или специалист, както и закупуване на устройства 
като: очила, ортези, протези и т.н., превантивен и 
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терапевтичен мониторинг на състояния на соматичното и 
психическото здраве на бенефициентите; 
3. Услуги за възстановяване. Дейностите по възстановяване 
са насочени главно към възстановяването на умения за 
самообслужване, лична грижа и самоуправление, 
включително услуги за приспособяване към околната среда; 
4. Подкрепа за социална интеграция и участие. Този тип 

услуги предлагат 
възможност за поддържане 

и развитие на 
взаимоотношенията със 
семейството и общността. 
Предлагат се услуги по 
съпровождане на възрастни 

хора или се случва улеснение на 
достъпа им до социални 

събития, разработвани в общността, други институции или 
публични услуги, както и информационни и консултантски 
услуги на бенефициента относно използването на 
обществените услуги. 
 
 

6. Комуникация на асистента cu 
подпомаганото лице 

 
За благоприятстване на комуникацията асистентът ще 

използва активното слушане, което подобрява качеството на 
диалога с подпомаганото лице. Тази техника е 
предназначена за насърчаване на подпомаганото лице да 
дискутира открито и честно и по този начин да насърчава 
събирането на максимум информация. 
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Да слушаш е повече отколкото да чуваш. За 
постигане на ефективно слушане се изисква определена 
подготовка: резервиране на времето, необходимо за слушане 
(без бързане, изпращане, повърхностност, формализъм), с 
акцент върху комуникацията, приемане на периодите на 
почивка, необходими и важни, като се избягват 
прекъсванията (напр. възрастните хора губят по-лесно 
линията, плавността на говорене, когато бъдат прекъсвани, 
възобновяването е трудно или 
се случва блокиране), ще имат 
дара да предлагат 
предпоставки за ефективна 
комуникация. 
Едновременно със слушането, 
асистентът проверява 
възприятието, питайки 
подпомаганото лице дали е 
разбрало, проверявайки 
качеството на отговор.  

Депресия. Много подпомогнати хора са депресирани. 
В тези случаи говорът е по-бавен, отговорите по-къси. 
Подходът е по-труден поради липсата на концентрация, 
чувството на недоверие, песимизма или, при по-тежки 
случаи, поради идеите за самоубийство. Също така в тежка 
депресия може да се срещне вербална негативността, 
мутизъм, т.е. отказват да говорят, да общуват. В тези случаи 
въпроси ще бъдат кратки, за да не изисква концентрация, 
възобновеи след кратка пауза, без настояване и убеждаване, 
които могат да доведат до блокиране на комуникацията, 
асистентът ще се опита да убеди подпомаганото лице, че 
всичко, което прави, е за го предпази. 
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Нарушения на слуха. Пълната или частична глухота 
или загуба на слуха са често срещани при един възрастен 
човек, дори и при нормалните възрастни. В тези случаи 
асистентът ще застане така, 
че подпомаганото лице да 
може да вижда лицето и 
устните му, докато говори. 
Също така ще провери дали 
лицето използва слухов 
апарат и дали той е 
функционален. Речта ще 
бъде ясна, с кратки 
изречения асистентът ще 
говори по-силно, но не да 
вика, произнасяйки сричките 
по-рядко. Ще добави изражения на лицето и жестове, и 
вероятно аистентът може да комуникира с подпомаганото 
лице със знаци, в писмена форма, чрез рисунки. 

Зрителни смущения. Намаляването на зрителната 
острота също е в паралел с възрастта и е от различна степен, 
до напълната й загубата. Вербалният език е на преден план, 
невербалните средства не се използват. Асистентът ще 
информира възрастния за всеки друг шум, за присъствието 
на други лица, които влизат в стаята с различни необходими 
маневри, например необходимостта от разглеждане на 
лични документи. 

Разстройства на разбирането и изразяването. 
Срещат се при хората с 
церебрални болести, с 
последствия след мозъчно-
съдови инциденти и се 
трансформират в липсата на 
координация в речта, трудност 
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при подреждането на думите в изречението, невъзможност 
да намират думи, не са в състояние да отговарят. Асистентът 
ще задава въпроси, на които да се отговаря с "да" и "не" или 
кимане, ще осигурява повече време, за да получи 
отговорите, ще наблюдава едновременно поведението и 
езика на тялото. 

Нервност. Някои възрастни хора могат да бъдат 
срещнати в особено състояние на раздразнителност, 
нервност, причинени от ядосване или без причина, 
нервността може да се изразява в страх, тревожност или 
безпомощност, състояния, които могат да бъдат 
предотвратени и разсеяни с обяснения и уверения, 
асистентът ще отвлече вниманието на възрастния от 
предмета, обект на гнева, нервността, занимавайки лицето с 
други дейности за по-кратък или по-дълъг период, а след 
това ще се върне към целите на комуникацията. 

Насилие. Представлява особено положение, което 
може да се срещне при някои възрастни и се обяснява с 
редица причини, които трябва да бъдат изследвани отпреди 
(увреждане на мозъка, сенилност, различни психиатрични 
разстройства, консумация на алкохол, странични ефекти на 
някои лекарства, които могат да причинят състояния на 
възбуда). Също така, преди започване на комуникация 
асистентът ще се информира за потенциално насилие на 
подпомаганото лице (предишни пристъпи на насилие, 
объркване и дезориентация, възбуда, раздразнителност, 
импулсивност). Ако подозира потенциал на насилие, ще 
вземе следните мерки: ще идентифицира възможните 
причини, които могат да предизвикат насилие; ще постави 
лицето в стая, където може да бъде наблюдавано по всяко 
време; ще премахне тъпите предмети, намиращи се в обсега 
на възрастните хора; няма да докосва човека; няма да прави 
никакви резки движения към него, за да не предизвика 
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агресивни реакции; ще запази определено разстояние от 
съответното лице; ще избягва да остава с него. 
Плач. Могат да се срещнат емоционални, нестабилни хора, 
които се разплакват лесно необратимо, немотивирано. По 
принцип плачът е предпазен клапан, на освобождаване на 
напреженито и затова трябва да се позволи. Възрастният не 
трябва да се кара да спре да плаче, асистентът няма да плача 
с него, защото той не е модел на съпричастност, състрадание 
препоръчително в тези случаи. Асистентът ще остане до 
подпомаганото лице търпеливо, докато не се успокои, като 
гарантира неприкосновеността на личния му живот. Ще 
използва докосването като средство за общуване и близост, и 
след като подпомаганото лице спре да плаче, да възобнови 
комуникацията, внимателно, нежно, с такт. 
Комуникационната връзка асистент-семейство. 
Особено важно е семейството да е свързващото звено и 
интерфейсът между подпомаганото лице и асистента. 
Понякога има конфликти между подпомаганото лице и 
семейството му, а в тази 
деликатна ситуация, 
асистентът няма да се 
намесва в семейства, при 
семействата, където 
подпомаганото лице 
страда от неизлечима 
болест, близкият му 
антураж преминава през 
голяма криза, която 
разбива целия баланс на семейството, В този контекст е 
нужно асистентът да бъде тактичен и състрадателен по 
отношение на подпомаганото лице, но и семейството също 
ще се нуждае от помощ и подкрепа. Ето защо, асистентът ще 
създаде увереност в това, че ще присъства, информира и 



 
Стр. | 19  

 

обяснява на подпомагато лицето и семейството му за 
намесата си и ще включи семейството в грижите. 

 

7. Осигуряване на хигиенно-
санитарни условия за 
подпомаганото лице 

 
Снабдяване с чисто бельо 

Асистентът винаги трябва да бъде внимателен, дали 
подпомаганият човек е с чисти дрехи и бельо. Бельото, което 
се използва при обгрижване на подпомаганото лице, се 
състои от: 
• бельо, пижами, носни кърпички, кърпи, 
• спално бельо, чаршафи, калъфки за възглавници, юргани и 
др. Към тях се добавят и защитнитете дрехи на асистента. 
Бельото се сменя всеки път, когато това е необходимо, ако 
се замърси с храна, урина, изпражнения, кръв, гной, и т.н., 
ако е изминал максималният период на използване на 
бельото (обикновено не трябва да надвишава една седмица), 
ако болният има кожни лезии или кожата му е 
свръхчувствителност. Мръсното бельо ще бъде опаковано 
във водоустойчиви торби и ще бъде занесено в помещение, 
където ще бъде дезинфекцирано и изпрано 
 
Поддръжка и почистване на дома на подпомаганото лице 
Хигиенните и естетическите условия на жизнената среда на 
подпомагания могат да бъдат осигурени само чрез 
почистване и постоянна поддръжка. За почистване в дома на 
подпомаганото лице трябва да има съответни инструменти, 
съдове, оборудване и материали, поддържни в изправност и 
съхранявани на едно място (напр. в килера), където всеки 
предмет има своето място, добре видимо на рафт, на 
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стелажи и др., и да бъде под ръка. Почистването е 
ефективно средство за обеззаразяване и се състои основно в 
отстраняването на микроорганизми от повърхности, 
предмети. С отстраняването на праха се отстраняват 
органичните вещества от повърхностите, подлежащи на 
почистващи процедури, заедно с техните микроорганизми и 
хранителни вещества. 
 

Почистване на помещението на подпомаганото лице 
Извършва се ежедневно сутрин и следобед. Сутрешното 
почистване започва веднага след оправяне на тоалета и 
нахранването на асистираното лице, а следобед се извършва 
след почивката на асистираното лице, но преди вечерята. 
Ако по време на грижите за деня, подпомаганият човек се 
изцапа, веднага се почиства, без да се взема предвид 
обичайната програма. При извършване на всякакво 
почистване, да се използват само мокри процедури, за да се 
избегне задържането на прах, който може да причини 
инфекции и алергии. Ежедневното почистване започва с 
изпразване на катетъра и на подлогата (ако е приложимо) и 
подмяната им с чисти съдове. След това се почиства масата, 
на която се е хранило обгрижваното лице, леглото му, като 
се изхвърлят всички остатъци от храна, опаковки и т.н. в 
кофите (в които има найлонови торби). Подът (цимент, 
линолеум, каучук или пластмаса) се измива с топла вода и се 
добавят препарати. Измиването става с моп, след това се 
изплаква с чиста вода. 
След изплакване, повърхностите се дезинфекцират чрез 
избърсване, напръскване или пулверизиране. След 
прилагане на дезинфектанта не се изплаква, оставяйки 
повърхностите да изсъхнат. При паркетен под, той се 
почиства по-рядко с вода поради връзките между 
елементите, които могат да задържат заразения прах. 
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Прахът и мръсотията се изсмукват с прахосмукачката, след 
което паркетът се избърсва с памучен плат. Прахът, събран 
след почистване или изпразване на прахосмукачките, се 
събираспециални торбички, които се изхвърлят на боклука. 
Прахът върху мебелите се избърсва с влажна кърпа, а 
огледалата се измиват с мека кърпа, като се използват 
същите разтвори, както и при прозорците. За измиване на 
пластмаси никога не използвайте топла вода. След като 
почистването приключи, мебелите се връщат на място, 
оставяйки прозорците отворени за още няколко минути.  
 

Почистване на банята на подпомогнатия човек 
Банята се почиства след всяка употреба. Ваната се измива с 
почистващи разтвори, изплаква се с вода и после се 
дезинфекцира. Особено внимание се обръща на 
почистването на тоалетните, тъй като те могат да допринесат 
за предаването на инфекциите. Порцелановите или 
керамични повърхности на мивки, се мият всеки ден, 
няколко пъти, ако е необходимо, с дезинфектанти и 
освежители за въздух, които предотвратяват и образуването 
на варовик по стените на мивки, тоалетни. Тоалетната чиния, 
обикновено изработена от пластмаса, се измива с препарати, 
изплаква се и се избърсва със суха кърпа. 
 

Почистване на кухнята на подпомогнатия човек 
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Кухнята винаги трябва да е в 
перфектно чиста. Съдовете се държат 
в затворени, чисти, без прах шкафове. 
Повърхностите, чекмеджетата и 
шкафовете се измиват и 
дезинфекцират. Храните се покриват, 
за да се предпазят от прах и възможни 
насекоми. Дезинфекция на прибори за 
хранене и други кухненски обекти се 
извършва при необходимост, ако 
обгрижваното лице страда от 
инфекциозна болест (туберкулоза, 
вирусен хепатит, грип, стомашно-чревни инфекции и т.н.). 
Хранителните остатаци след сервиране на масата, веднага се 
отстраняват, за да се избегне привличането на насекоми и 
мишки. Кухненските кърпи се изсушават след употреба, след 
това се сгъват и се съхраняват в специално чекмедже. Те се 
сменят често. Кухнята често се проветрява през деня, а през 
лятото прозорците може да се отварят постоянно, но те 
непременно ще бъдат покрити с метална мрежа или марля, 
за да се предотврати проникването на насекоми. 

 
8. Мерки за първа помощ за 

подпомаганото лице 
Във всички случаи, изброени по-долу, 
асистентът трябва незабавно да се 
свърже със специалист.  
 

Кървене 
Кървенето може да бъде спряно чрез 
цифрово налягане и чрез нанасяне на 
превръзка с клечка. По принцип, до спирането на 
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кръвоизлива (хемостазата), се нанася директно върху 
раната с помощта на чиста превръзка. 
Превръзката с клечка може да бъде импровизирана, 
гумена тръбичка, каишка или марля, и може да се 
държи за час и половина. 
Превръзката с клечка се прилага при кръвоизлив на 
крайниците, на разстояние от раната, над лакътя или 
коляното, чрез постепенно затягане. Превръзката с 
клечка се отваря на всеки 15-20 минути, за да може 
кръвта да циркулира. Транспортирайте пострадалия 
до най-близката болница. 
 

Кръвотечение от носа 
Това е външен кръвоизлив през носната кухина. 
Блузата на пациента се откопчава, за да се улесни 
циркулацията 
на връщане и да се предотврати венозно запушване 
на главата. Ако общото състояние на пациента 
позволява, той сяда на стол, с брадичка в гърдите, 
леко наведен напред, за да може кръвта да изтече, 
пречвайки образуването на съсиреци. Ако 
хеморагичността не спира, се прави външна цифрова 
компресия в продължение на 10 минути. 
 

Задушаване 
Симптоми: задух, посиняване на лицето, студени 
ръце и крака, слаби сърдечни удари, 
невъзприемчиви. 
Първа помощ: 
- лицето се отдалечава от мястото, където е 
настъпили задушаването; 
- човекът се слага да легне по гръб, с главата си на 
една страна; 
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- асистентът се обажда за линейка; 
- осигурява се свобода на дихателните движения; 
- опитва се изкуствено дишане, докато човекът 
започне да диша. 
 

Фрактура, разместване, изкълчване 
Симптоми: 
- фрактура: счупване на костите (затворени фрактури) 
или на костите и кожата (открити фрактури); 
- разместване – изкълчване, усукване или опъване на 
сухожилията, без да се преместват костите от 
ставата; 
- луксация - разтягане или разкъсване на връзки и 
измествае на костта в ставата. 
Първа помощ: 
- при затворени фрактури и 
размествания, увредената 
част се обездвижва до най-
удобната позиция (за да се 
избегне преминаване от 
затворени фрактури в 
отворени фрактури).  
 
 
 

Отпадналост 
 Симптоми: Симптоми: временна загуба на съзнание 
без изчезване на пулса (може да е признак за 
сериозно състояние). 
Първа помощ: 
- човекът се слага да легне по гърба, с главата му по-
ниско от торса, за да се напои мозъка; 
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- проверете пулса и дъха и съблечете плътното 
облекло. 
 

Изгаряния 
В случай на сериозни изгаряния, дрехите и обувките 
трябва да бъдат отстранени внимателно. Раните се 
превързват със стерилни материали за избягване на 
инфекциии, незабавно измиване на раните, 
причинени от химически изгаряния (киселини, 
основи и разяждащи), под струя вода (10-15 минути). 
Жертвата се транспортира до болница. 
 

Токов удар 
Първа помощ: 
- изключване на инсталацията, причинила токов удар; 
- отдалечаване на човека от източника на 
напрежение; 
- поставете пострадалия да лежи на сухо (на одеяла 
или дрехи), разхлабете яката, колана и евентуално 
съблечете дрехите и около тялото се поставят 
бутилки с гореща вода; 
- прави се изкуствено дишане, докато се появят 
жизнените признаци. 

 
Отравяне 

Симптоми: задух, изпотяване, болки в гърдите или в корема, 
повръщане, диария, гадене, загуба на съзнание, сухи устни, 
изгаряния около устните или кожата. 
Първа помощ: 
- мястото и начинът на отравяне се анализират и засегнатото 
лице се измества от източника на отравяне; 
- проверява се дали човекът е в съзнание, дишането и пулса 
му; 
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- ако има други заподозрени, опитайте се да намерите вида 
на отровата и погълатотото количество; 
- В случай на повръщане, лицето се разполага настрани. 
 

Топлинен удар 
Симптоми: главоболие, световъртеж, фотофобия, болка в 
областта на очните ябълки, конгестия на лицето, 
безпокойство. 
Първа помощ: 
- отдалечаване на жертвата от влиянието на слънчевите 
лъчи; 
- лягане на добре вентилирано място, с повдигната глава; 
- нанесете студени компреси върху главата или дори 
торбичка с лед. 
 

Астматична криза 
Симптоми: 
- диспнея с продължителен издишващ характер изтичане 
(кашлица и плюнчене), по-често през нощта; 
- седнало положение с глава, облегната назад и държана в 
ръцете; 
- лицето изразява страх, жажда, отворена уста; 
- бледосива кожа, студени изпотявания; 
- продължава до 3 часа и завършва сравнително внезапно. 
Поведение при спешни случаи: 
- пациентът, държан в седнало положение, подпрян в удобна 
позиция, се успокоява, подсушен от изпотяване; 
- лекарства за спешни случаи, 
предписани от лекаря 
(антиспазматични, бронходилататори).  
 

Ангина пекторис 
Тя се характеризира с: 
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- болезнени гърчове, разположени най-вече зад гръдната 
кост с облъчване в типични случаи в лявото рамо до 
последните два пръста; 
- болезнената криза настъпва след усилие, емоции, обилно 
хранене; 
- продължава 2-3 минути и изчезва спонтанно или с 
медикаменти. 
Спешна помощ: почивка и избягване на усилия. 
Указания за продължителността: 
- хранене с избягване на мастни храни; 
- намаляване на консумацията на алкохол, тютюн, кафе; 
- отстраняване на стреса; 
- прилагане на антиангинални лекарства според указанията 
на лекаря. 

 
9. Роля на личния асистент 

A. Проследяване на статута на подпомогнатото лице: 
- наблюдава здравето на подпомаганото лице; 
- бързо открива всякакви медицински проблеми, 
които могат да възникнат. 
Б. Осигуряване на хигиената и комфорта на 
асистираното лице (препоръчва се, ако е възможно, 
всички дейности да се извършват с подпомагано 
лице, не вместо него): 
- помага на подпомаганото лице да си легне и/или да 
се събуди; 
- насърчава неговата мобилност; 
- помага на подпомаганото лице да се мие и да се 
грижи за себе си (сресване, грим, бръснене); 
- помага на подпомаганото лице да се обуе, да се 
облича/съблича; 
- придружава подпомаганото лице до WC; 
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- помага на подпомаганото лице да се качва и слиза 
по стълбите; 
- контролира хигиената на тялото на подпомаганото 
лице; 
- контролира или  прилага лекарствата на 
подпомаганото лице по лекарско предписание и 
действа в границите на своята компетентност. 
В. Осигуряване на помощ за извършване на 
домакински и битови задачи: 
- подготвя храна; 
- измива съдовете; 
- оправя леглото; 
- мете, чисти с прахосмукачка; 
- пере и простира прането; 
- пазарува. 
Г. Подкрепя подпомаганото лице при поддържане и 
възстановяване на самостоятелността: 
- стимулира, мотивира и насърчава подпомаганото 
лице да извършва ежедневни дейности според 
неговите сили; 
- участва в различни дейности, в зависимост от 
желанията на подпомаганото лице (четене, отдих); 
- придружава асистираното лице извън дома, за 
кратки излизания, разходки, посещения на лекар; 
- разговаря с подпомагания и го изслушва, за да не се 
чувства сам; 
- знае как да се справи с проблемите на патологията 
в трета възраст; 
- подкремя подпомаганото лице, което страда и го 
подкрепя морално; 
- помага на подпомаганото лице да се ориентира 
временно-пространствено; 
- осигурява безопасността на подпомаганото лице; 
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- помага на подпомаганото лице да получи достъп до 
информационни услуги (поща, телефон); 
- внимава да се спазва хранителния режим на 
подпомаганото лице; 
- изпраща на лекаря и на други специалисти 
събраната информация; 
- справя се с извънредни ситуации и предотвратява 
домашни произшествия; 
- помага на подпомаганото лице да поддържа или 
възобнови обществения си живот. 
Д. Подобряване на условията на живот на 
подпомаганото лице: 
- подкрепя морално и физически обгрижваното лице, 
осигурявайки чувство за сигурност; 
- комуикира, ако е необходимо, с антуража на 
подпомаганото лице (семейството, съседи, приятели) 
и с външни служби (болница, личен лекар). 
Да се грижиш за, подпомагаш лице, което е в 
състояние на зависимост, е трудна задача и 
изпълнена с възнаграждения, изисква от асистента 
теоретични познания и специфична практическа 
защото тези грижи са ефективни само ако са 
извършени от професионалисти с подходящи умения. 
За подпомаганото лице да се грижи за тялото си, 
означава повишаване на самочувствието, 
положителен изглед въпреки физическата уязвимост 
и по този начин асистентът е необходимо да се 
пригоди към бавния темп на подпомаганото лице и да 
покаже търпение.  
 

10. Хранене на възрастен човек  
Храненето на възрастния човек има много трудности, 
определени от редица променливи: хетерогенно население, 
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начин на живот, здравословно състояние и възраст, 
хранителни навизи, ресурси, физическа активност, 
психическо състояние. Всички тези фактори трябва да бъдат 
известни. В сравнение с възрастните на 40-50 години, трябва 
да се вземе под внимание, че при възрастните хора, 
разходите на енергия спадат, а енергийният баланс (резултат 
от разликата между 
стойностите на приема на 
храна и разхода на енергия) 
се променя. Следователно 
калоричният прием трябва 
да бъде намален. 
Потребността от енергия на 
възрастните хора намалява с 
25% в сравнение с тази на 
младите възрастни от същия 
пол и тегло. Нарушенията на 
хидратацията са често 
срещани при възрастните 
хора, както и 

дехидратацията, а с 
възрастта се появяват някои 
промени в метаболизма на 
водата и електролитите. 
Поглъщането на течности 
при възрастни се изчислява 
на 1700мл/ден или 30мл/кг 
телесно тегло след 65 
години. Трябва да има 
минимум 1,5-2 л 
вода/дневен прием, част от 

погълнатата течност, част от храната. 
Дехидратацията е често срещана при възрастните хора. 
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Увеличението на загубата на вода поради треска, външната 
температура на диуретична терапия или невъзможност от 
източник на напитка, често може да бъде в основата на 
хоспитализация на 7% от възрастни хора. Предотвратяването 
на дехидратацията означава подходящ делихиден прием. 
Възрастните хора трябва да бъдат подтиквани да пият 
течности, без жажда (супи, чайове, кафе, плодови сокове) и 
да консумират храни, богати на вода (зелени зеленчуци, 
плодове, сирена). Трябва да се помни, че излишъкът от 
животински протеини е вреден, за предпочитане са 
растителните протеини.  
Възрастните хора трябва да обърнат специално внимание на 
хранителния режим, тъй като функционалните 
храносмилателни органи при тях са намалени. Храната ще се 
сервира в определени 
часове, като се избягва 
злоупотребата с храни и 
дългите интервали между 
храненията. 
Ако старият не е прикован 
към леглото, ще се сервира 
храна на масата, в кухнята 
или трапезарията, а ако е на 
легло, ще му бъде оказана 
помощ да се храни в леглото. 
Менюто е подбрано отговорно, чрез семейна консултация, 
като се вземат предвид хранителния режим и материалните 
възможности на подпомаганото лице. Също така, 
определянето на менюто се извършва в съответствие с 
принципите на храните, специфични за възрастта. 
Препоръчва се сервиране на храни, стимулиращи апетита (в 
началото храненето аперитиви, супи, чорби), следвани от 
основното ястие, за да се гарантира най-висок процент на 
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калории на обяда. В края на храненето се сервира десерт, за 
предпочитане плод, който дава усещане за ситост. 
 

11. Законодателна рамка, 
примери за добри практики и 

публични институции с 
компетенции в областта на 

социалната помощ 
 

11.1 Румъния 
 
Законодателна рамка  

 Закон 197/2012 за осигуряване на качеството в 
областта на социалните услуги; 

 Закон № 292 от 20 декември 2011 г. - Закон за 
социално подпомагане; 

 Извънредна наредба № 124 от 27 декември 2011 г. за 
изменение и допълнение на някои нормативни 
актове, уреждащи предоставянето на социални 
помощи; 

 Закон № 74 от 3 май 1999 г. за ратифицирането на 
преразгледаната Европейска социална харта, приета в 
Страсбург на 3 май 1996 г .; 

 Закон № 47 от 8 март 2006 г. за националната система 
за социално подпомагане; 

 Заповед № 1313 от 8 април 2011 г. за приемането на 
План за действие за изпълнение на Стратегията за 
реформа в областта на социалната помощ; 

 Заповед на министъра на труда, социалната 
солидарност и семейството № 246/2006 Минимални 
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стандарти за качество, специфични за домовете за 
възрастни хора и за жилищните центрове за 
възрастни хора; 

 Закон № 270 от 7 ноември 2008 г. за изменение на 
Закон № 17/2000 г. за социално подпомагане на 
възрастните хора; 

 Закон № 281 от 06.07.2006 г. за изменение и 
допълнение на Закон № 17/2000 г. за социално 
подпомагане на възрастните хора; 

 Закон № 17 от 6 март 2000 г. относно за помощ за 
възрастни хора (преиздаден); 

 Закон № 71 от 8 април 2008 година за изменение и 
допълнение на Закон № 16/2000 г. за създаване, 
организация и функциониране на Националния съвет 
на възрастните хора; 

 Правителствено решение № 499 от 7 април 2004 г. 
относно създаването, организацията и 
функционирането на консултативните комитети за 
граждански диалог по проблемите на възрастните 
хора в Префектурите; 

 Закон № 16 от 2000 г. за създаване, организация и 
функциониране на Националния съвет на възрастните 
хора. 

 
Примери за добри практики 
 
1. ФОНДАЦИЯ ЖЪЛТО-БЯЛ КРЪСТ РУМЪНИЯ 
Медицински услуги по домовете 
Цел: Предоставяне на цялостни услуги за домашни 
грижи на хора със специални нужди, предимно 
възрастни, зависими и силно зависими, от шестте 
района на столицата и околностите на окръг Илфов 
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Целева група/бенефициенти: Целевата група е 
съставена от 60 души/месец, с напреднало ниво на 
зависимост. Повечето от тях са възрастни хора (80%) 
с несигурен социален статус, някои без семейство, с 
различни патологии или в състояние на временна или 
трайна инвалидност, не са предмет на 
хоспитализиране или не могат да бъдат 
хоспитализирани за дълго време. Останалите 20% са 
млади и възрастни с тежки увреждания. 
Местоположение: по домовете на подпомаганите 
лица, бидейки координирани от седалището на 
Жълто-белия кръст Румъния. 
Услуги/дейности: наблюдение на физиологични 
параметри, прилагане на лекарства, глюкозен 
мониторинг, вземане на биологични продукти, 
пасивно хранене, клизми и промивки, обгрижване на 
рани от залежаване, обгрижване на стоми, фистули, 
катетър, канюла в трахеята, за катетеризация при 
жените, палиативни грижи 
Партньори: United Way Румъния 
Резултати: Увеличаване на чувството за сигурност; 
повишаване на качеството на живот на 
бенефициентите; намаляване на броя на 
интернирания/повторни интернирания; 
възстановяване на независимостта на бенефициера в 
неговата среда. 
 
2. ФОНДАЦИЯ ЗА ОБГРИЖВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИЯ 
ЧОВЕК 
Социално-медицинска помощ и услуги за домашни 
грижи за възрастни хора 
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Цел: осигуряване на комплексни услуги със социална 
и медицинска по домовете на хора със специални 
нужди, най-вече в напреднала възраст. 
Целева група/ бенефициенти: 230 възрастни 
хора/месец, с лошо социална състояние, с 
множество патологии, в състояние на частична или 
пълна зависимост, или  терминални пациенти. 
Местоположение: община Клуж-Напока, в домовете 
на бенефициентите 
Услуги/дейности: социално: социална помощ: 
социална оценка, психологическо консултиране, 
представителство, материална помощ; основни грижи 
- сестрински грижи; медицински и палиативни грижи 
по домовете: наблюдение на физиологичните 
параметри, подаване на лекарства, зарастване на 
обгрижване на рани от залежаване/стома/фистули 
Партньори: Кметството на Община Клуж-Напока - 
Отдел за социална и медицинска помощ; Фондация 
TEAMCO в Швейцария; Окръжна здравна каса Клуж; 
Асоциация за взаимопомощ Клуж; Международното 
училище - Трансилвания колеж в Клуж; Агенция за 
разплащания и социална инспекция в Клуж; 
Международно летище Клуж-Напока; Център за 
доброволци Клуж-Напока; Университета „Бабеш-
Боляй” - Факултет по социални дейности и 
социология 
Резултати: променящите се начини на мислене, 
отношението към възрастните хора, намаляване на 
институционализацията или скъсени срокове за 
хоспитализация, придобиване на умения, знания за 
самостоятелни грижи, намаляване на семейния 
стрес, подобряване на качеството на живот, което 
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премахва чувството на социална изолация, 
материална помощ 
 
3. ФОНДАЦИЯ RUHAMA 
Услуги по професионално обучение за 
квалификация на хора, работещи като личен в 
домовете на възрастните хора 
Цел: внедряване на иновативни мерки за 
увеличаване на устойчивостта на Центъра за грижи 
по домовете в Община Орадя, социална услуга, 
предоставяна от Фондация Ruhama от края на 2002 г. 
и която е регистрирала 527 единни бенефициенти, 
според мониторинга до края на 2013 г.; Включването 
на структурирана система за планиране на 
интервенции за възрастни хора по програмата за 
практика на лица, които са в процес на квалификация 
Целева група / бенефициенти: среден месечен брой 
17 зависими или полузависими възрастни от една 
страна, и от друга страна, хората, които са решили да 
се преквалифицират в личен асистент, 22 души са 
били в процес на квалификация 
Местоположение: в Кариерния център на Фондация 
Ruhama, ул „Университъции” № 4, Орадеа 
Услуги/дейности: програми за квалификация за 
личен асистент на възрастни хора от 2005 г., в 
отговор на вътрешни нужди на организацията, за да 
се обучават човешки ресурси грижи за Центъра за 
грижи по домовете за център, създаден през 2002 г. 
в Орадея. От 2005 г. до днешна дата над 2615 души са 
били обучени в 147 курса, от които 455 души са 
посещавали курсове за обучение на асистенти на 
възрастни хора, в 25 групи, реализирайки практики 
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по специалността в социалните услуги по обгрижвае 
по домовете на възрастните хора в Орадя. 
Резултати: Услугите се предоставят безплатно на 
възрастните хора в Орадеа, а интервенциине, 
предоставяни от практикуващите, допълват 
обгрижването, полагано от семейството е осигурено 
от специалисти. 
Мотивиране на пример за добра практика: Това е 
алтернатива на подфинансирането на социалните 
услуги по полагане на грижи в домовете на възрастни 
хора. 
Преносимост: Този модел може да бъде разработен 
от настоящите доставчици на социални услуги от 
други региони, които могат да си разработят 
програма за професионално обучение, в рамките на 
които практиката на участниците да бъде 
координирана в обгрижването на възрастни хора в 
общността. 
Специфичните елементи на модела, разработен от 
организацията: Специфичните елементи са тезиза 
извършване на стопанска дейност, генератор на 
ресурси за организацията (курсове за обучение по 
професията личен асистент) със специфичните 
елементи на обгрижването на възрастните хора в 
домовете им.  
 
Хабилитирани публични институции 
 
1. Министерството на труда и социалната 
справедливост 
Адрес: ул. „Дем.I.Добреску” № 2 - 4 сектор 1 
Букурещ, пощ. код 010026 
web: http://www.mmuncii.gov.ro 
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Централен телефон: 0213158556 
E-mail:relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro 
Зелен телефон: 0800868622 
2. Национален орган за хора с увреждания 
Адрес: Каля Викторией № 194, район 1, Букурещ 
Тел.: 0212125442/0212125438/0212125439 
Факс: 0212125443 
E-mail: registratura@anpd.gov.ro 
Web: www.anpd.gov.ro 
3. Национална агенция за защита правата на 
детето и осиновяване 
Адрес: бул. „Ген. Георге Магеру” № 7, 
район 1, Букурещ, пощ. код 010322 
Тел.: 0213153633, 0213153630, 0213100789, 
0213100790 
Факс: 0213127474 
E-mail: office@anpfdc.ro 
4. Национална агенция за равни възможности 
между жени и мъже 
Адрес: Интраря Камил Петреску № 5, район 1, 
Букурещ, Румъния 
Тел..: 0213130059 
Факс: 0213672406 
E-mail: secretariat@anes.gov.ro 
Web: anes.gov.ro 
5. Национална агенция „Плащания и социална 
инспекция” 
Адрес: бул. „Генерал Георге Магеру” № 7, район 1, 
Букурещ, пощ. код: 010322 
Телефон: 021 - 313.60.47 
Факс: 021 - 313.60.98 
E-mail: secretariat@mmanpis.ro 
Website: www.mmanpis.ro 
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6. Национална агенция за трудова заетост 
Централно седалище: ул. „Аваланшей”, № 20-22, 
район 4, Букурещ 040305 
Website: http://www.anofm.ro  
Email de contact: anofm@anofm.ro 
7. Национална пенсионна каса 
Адрес: ул. „Латина” № 8, район 2, Букурещ 
телефон 021.316.12.30, факс 021.316.88.61 
Email за връзка: petitii.sesizari@cnpp.ro 
https://www.cnpp.ro 
8. Инспекцията по труда 
Адрес: ул. „Матей Войевод” № 14, район 2, Букурещ 
Телефон: +4 021 302 70 53, +4 021 302 70 31 
Факс: +4 021 302 70 64, +4 021 252 00 97 
 
11.2 България 
 
Законодателна рамка 

 Национална стратегия за дългосрочни грижи  
Тази стратегия е разработена в съответствие с 
националното законодателство в областта на 
социалните услуги, здравеопазването, интеграцията 
на хората с увреждания, защитата срещу 
дискриминация. Неговото развитие е в съответствие 
с конкретните препоръки на Съвета на ЕС в тази 
област, най-добрите практики в държавите-членки и 
на редица международни актове, уреждащи 
въпросите на защитата на човешките права и 
качеството на живот за хората в напреднала възраст 
и хора Гости: 
• Конвенция на ООН за правата на хората с 
увреждания; 
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• Конвенция на ООН срещу насилието и 
дискриминацията; 
• Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи; 
• Принципите на ООН през 1991 г. за защита на 
хората с психични заболявания и подобряване на 
грижите за психичното здраве; 
• Харта на основните права на Европейския съюз; 
• Европейската социална харта; 
• Европейската харта за правата и отговорностите на 
възрастните хора, нуждаещи се от дългосрочни 
грижи и помощ; 
• Европейска харта за семейните асистенти; 
• Европейска стратегия за хората с увреждания за 
периода 2010-2020 г .; 
• Европейска здравна стратегия; 
• Резолюция на Европейския парламент от 9 
септември 2010 г. относно дългосрочните грижи за 
възрастните хора; 
• Закон за социално подпомагане 
Този закон урежда обществените отношения, 
свързани с гарантирането на правото на гражданите 
на Република България на социално подпомагане 
чрез социално подпомагане и социални услуги. 
Законът има за цел: 
1. подпомагане на нуждаещите се граждани да 
посрещат основните нужди; 
2. Укрепване и развитие на социалната солидарност в 
трудни житейски ситуации; 
3. подпомагане на социалното приобщаване на 
хората, ползващи социални помощи, и тези, които 
ползват социални услуги; 
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4. подпомагане на заетостта на безработните, които 
отговарят на условията за социално подпомагане; 
5. Насърчаване на предприемачеството в социалния 
сектор чрез предоставяне на социални услуги от 
физически и юридически лица. 
 

 Решение № 467 от 25 юни 2015 г. за 
приемането от Република България на Плана 
за действие за изпълнение на Конвенцията 
за правата на хората с увреждания (2015-
2020  г.) 

 План за действие за изпълнение на 
Конвенцията за правата на хората с 
увреждания (2015-2020 г.) 
 

 Стратегия за защита на детето 2008-2018 г. 
 Национална стратегия за намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното 
приобщаване 2020 г. 

 Национална стратегия за предоставяне на 
дългосрочни услуги по обгрижване  

 
Примери за добри практики 
1. „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА - МАДАН“ 
Бенефициент – Община Мадан, област Смолян 
Финансиране - FSE – Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 
Описание на проекта: Осигуряване на качествени и 
устойчиви социални услуги за възрастните хора за 
гарантиране на равен достъп до подобряване на 
качеството им на живот чрез насърчаване на равни 
възможности, съобразени с индивидуалните им 
нужди и разширяване на обхвата чрез увеличаване на 
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разнообразието и насочване на социалните услуги в 
община Мадан 
Партньори: Агенцията по заетостта и Дружеството за 
структурно развитие „Мадан“ 
 
2. „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ“ 
Бенефициент – Община Разград, област Разград 
Проект за социална помощ, който предлага 
обгрижване на Целева група: възрастни хора, които 
живеят сами и деца/възрастни с увреждания. 
Последните имат възможност да използват услугите 
на психолог, физиотерапевт и на медицински 
асистент. Над 100 самотни възрастни хора и 
инвалиди от община Разград са бенефициентите на 
този проект. 
Описание на проекта: Проектът предлага две услуги– 
„вътрешен работник“ и „социален асистент“, за 
които курсистите посещават обучителни курсове за 
домашен асистент и личен асистент.  
Финансиране- ОП „Човешки услуги“ от Европейския 
социален фонд. 
 
3. „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ЧАС – ЦЕНТЪР ЗА 
СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ“ - СИЛИСТРА 
Финансиране  - Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран от ЕС 
чрез Европейския социален фонд. 
Обща цел - предоставяне на иновативни социални и 
здравни услуги в семейна среда (дома) чрез 
повишаване качеството на живот и предоставяне на 
достъп до интегрирани услуги за хора с увреждания и 
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лица на възраст над 65 години в зависимост от 
специфичните нужди на потребителите. 
 
Хабилитирани публични институции 
1. Министерството на труда и социалната политика 
на Република България 
Адрес: София 1051, ул. „Триадица”№ 2 
Телефон: +359 2 8119 443  
Факс: +359 2 986 13 18  
E-mail:mlsp@mlsp.government.bg 
 
2. Агенция за социална помощ 
Адрес: ул. „Триадица” 2, София 1051 
Телефон: +359 2 935 05 18 
E-mail: ok@asp.government.bg 
 
3. Български червен кръст  
Адрес: бул. „Джеймс Баучер” " 76, 1407 София 
България 
Телефон: 02/81 64 700  
 
4. Държавна агенция за закрила на детето 
Адрес: ул. „Триадица” 2, 1000 Център, София, 
България 
Телефон: 02/933 90 10, 02/933 90 11 
E-mail: sacp@sacp.government.bg 
 

12. Приложения 
12.1 Длъжностна характеристика (модел) 

Наименование на длъжността: личен асистент 
Ниво на длъжността: изпълнително 
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Основна цел на длъжността: наблюдава, отдава помощ и 
предлага лично обгрижване по домовете на възрастни хора, 
които са в състояние на зависимост, с цел осигуряване на 
високо качество на живот и сигурност на възрастните хора в 
обществото 
Специални условия за заемане на длъжността:  
Специално образование : основно или средно образование 
Усъвършенствания (специалности): курсове/ 
квалификация асистент  
Умения, способности, компетенции:  
- адаптивност към нови и сложни ситуации; 
- поемане на отговорност за собствените си действия, 
включително и евентуални грешки; 
- заетост и постоянство в действията; 
- екипен дух и способност за самостоятелна работа;  
- зачитане на закона и лоялност към институцията; 
- дискретност и зачитане на поверителния характер на 
информацията и данните, с които тя влиза в контакт; 
- ориентиран към действие (предприемане на инициатива); 
- може да изпълнява едни и същи задачи дълго време;  
- общителен (капацитет за интегриране); 
- ангажирани (заинтересован да взаимодейства); 
- сериозен (грижа, специално внимание); 
- спокоен, тих, снизходителен, разбиращ; 
- афективен (чувствителен към проблемите на възрастните 
хора); 
- състрадателен (да може да се пренася в определена 
ситуация);  
- физически и психически устойчиви; 
- експанзивен (добри умения за комуникация с 
подпомаганото лице); 
- словоохотлив (лекота на изразяване); 
- добри навици за слушане; 
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- способност за разрешаване на трудни ситуации; 
- добро емоционално равновесие; 
- бързина на реакциите. 
Общи отговорности на служителя:  
• Спазва действащите правни разпоредби за безопасност на 
труда и правилата за предотвратяване и гасене на пожари;  
• Пази служебна тайна и поверителност по отношение на 
дейността и бенефициентите на социалните услуги. 
Специфични отговорности на служителя:  
• осигурява хигиенно-санитарни условия: хигиена на 
помещенията, хигиена на предмети на подпомаганото лице, 
лична хигиена, според индивидуализирания план за помощ и 
грижи; 
• попълва фиша за наблюдение на услугата на 
подпомаганото лице и го представя на отговорника за случая; 
• управлява материални и парични ресурси за посрещане на 
непосредствените нужди на подпомаганото лице; 
• преценява и адаптира дневния график според ситуацията 
за ефективната грижа на подпомаганото лице, но и за 
неговия физическа и психическа комфорт; 
• осигурява хигиенни грижи на подпомаганото лице; 
• бързо да предприеме мерки за оказване на първа помощ, 
за да премахне причините за евентуални инциденти; 
• осигурява психологически комфорт на възрастния човек, 
подпомаган според индивидуалните особености, чрез 
релаксиращи дейности; 
• подготвя храната на подпомаганото лице и управлява 
правилното хранене; адекватно хидратира възрастното лице; 
• осигурява транспортирането на подпомоганите възрастни в 
случай на нужда, съобразно специфичните транспортни 
техники и в съответствие с програмата за ежедневна грижа; 
• спазва и прилага правилно медицинските предписания; 
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• помага на медицинския персонал при провеждането на 
терапевтични лечения, според случая; 
• допринася за физическото и емоционалното 
възстановяване и рехабилитация на подпомаганото лице; 
• наблюдава и следи здравето на подпомаганото лице; 
• изпълнява индивидуалната хигиена на обездвижения 
бенефициент или с мобилни трудности; 
• има задължението да осигури хигиената на тялото и 
облеклото на имобилизираните бенефициенти, на казармите 
(чаршаф, одеало, калъфка за възглавници); 
• осигурява надзор и сигурност на бенефициентите; 
• участва активно в програмата за поддръжка, мобилизиране 
и възстановяване заедно със специализирания персонал, 
според случая; 
• сигнализира развитието на местните бенефициенти на 
мениджъра по случая; 
• съдейства с медицинска помощ при събиране на 
биологични проби, ако е необходимо; 
• осигурява хигиена и чистота на жилището, извършва 
периодично преветряване на помещенията; 
• Осигурява грижи за измиване на подлогата, писоари, 
плюватори и други предмети или материали в грижите на 
бенефициентите; 
• събира и транспортира биологични отпадъци в 
съответствие със санитарните стандарти; 
• транспортира храна; 
• осигурява почистване на стаите след вечеря в стаята; 
• гарантира, че инвентаро, който получава, се съхранява и 
използва при добри условия; 
• докладва за всяко специално събитие по време на услугата 
(медицински проблеми на бенефициентите, открити 
неприемливи поведения при подпомаганите лица); 
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• забранено е вербалната или физическата агресия към 
бенефициентите; има подходящо отношение към колегите, 
бенефициентите и зависимите от тях лица. 

 
12.2  ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СЪСТАВЯНЕ 
НА ДОСИЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ: 
- копие лична карта; 
- талон за пенсия за текущия месец или възможно най-
скорошен; 
- cupon за помощ за инвалидност (ако е приложимо) ; 
- скорошни медицински документи; 
- медицинско писмо от личен лекар/ специалист с препоръка 
за грижа по домовете; от медицинското писмо трябва да се 
вижда, че възрастното лице е в регистъра с инфекциозно-
заразни болести; 
- копие договор за собственост, наем и др.; 
- копие удостоверение за граждански брак (ако е 
приложимо) ; 
- копие удостоверение за развод (ако е приложимо); 
- копие смъртен акт на съпруга/ съпругата (ако е 
приложимо); 
- копие документи за идентичност на зависими от него лица 
(ако има) ; 
- декларация, че няма зависими от него лица (ако е 
приложимо); 
- копие медицински документи на зависимите от него лица 
(ако е приложимо) ; 
- копие удостоверение за инвалидност (ако е приложимо) ; 
- клетвена декларация, че не генерира приходи (ако е 
приложимо); 
- декларация съсобственици (ако има), че не се 
противопоставят на общностните грижи; 
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- декларация, че имота, където живее, не е отчужден на 
трето лице с клауза издръжка; 
- декларации на зависимите от него лица, че не могат да се 
заемат с обгрижването и наблюдението на възрастното лице 
(ограничено време, здравословни проблеми или живеят в 
друго населено място) (където е приложимо). 
 
12.3 ФИШ ЗА ПОЕМАНЕ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ЩЕ 

БЪДЕ ОБГРИЖВАНО 
I. Име...……........умалително/прякор………….... 
възраст…………….пол……………гражданско 
състояние……., бр. деца…………, религия……………. 
тегло……….кг; височина_………….. 
II. Спецификации за жилището на обгрижваното 
лице 
вид жилище…………….., брой стаи………, живее само 
/със съпруг (а) /с деца /в компания ……………………. 
III. Медицински данни  
мин……………макс..……… пулс; Специфични признаци 
................................................................, 
известни алергии ..................... реакция 
………………..  
IV. Състояния на зависимост  
Самостоятелен / полусамостоятелен / зависим от 
…………………………………………………………………………. Протези: 
зъбни/ слухови/ на крайник/ клапани 
............................................................ чаши 
да / не, диоптри ..................... 
Ограничения на активността: сърдечна / 
респираторна двигателна / сензорна / друго 
.....................................................................
....... Здравни проблеми - Кратка история Минали 
хоспитализация за ............................ 
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................... на дата .................. Операции / 
интервенции ..................... на дата ......... 
............ 
Предписано лечение за спазване: да / не 
.....................................................................
.................. 
Диета, уточнения свързани с храненето 
.....................................................................
................................. 
Проблеми на зависимостта 
………………………………………………………………………………………… 
V. Друга информация / данни за: 
Специални нужди на семейството 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………......................  
 Източници на затруднение (етиология) 
.....................................................................
............................................................... 
.......................................... Прояви на 
зависимост (признаци и симптоми) 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ  
SAGE „ЕДНО ОБЩЕСТВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ” 

 

 
 
Кметството на селска община Кручя в окръг 
Констанца започна изпълнението на проект "Society 
For All Ages (SAGE)”, код 16.4.2.002 e-MS ROBG-157, с 
партньори от Румъния: Кметството на селска община 
Михаил Когълничяну и Кметството на селска община 
Силищя в окръг Констанца, и от Република България: 
НПО “Младежка организация за Европейска 
Силистра” от област Силистра. 
Проектът е сифинансиран от Европейския съюз чрез 
Еевропейския фонд за регионално развитие по 
Програма INTERREG V-A Румъния-България, 
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приоритетна ос 4 “Квалифициран и приобщаващ 
регион”. 
Договарящият орган е Министерството на 
регионалното развитие, публичната администрация и 
европейските фондове в Румъния. 
Общата стойност на проекта (с ДДС) е 400.230,95 
Евро, за o период от 18 месеца. 
Цел на проекта “Едно общество за всички 
Възрасти” се състои в квалификацията и 
усъвършенстването на хората в селската среда в 
професията личен асистент на възрастни хора и на 
инвалиди, с пряко влияние върху 
професионализирането на предлаганите услуги в 
изключително чувствителна област, и с непряко 
влияние върху системата за социална защита, както 
от гледна точка на повишаване степента на трудовата 
заетост, както и поради повишаване качеството на 
предлаганите услуги по обгрижване, определяйки 
подобряване на качеството на живот. 
Целевата група на проекта се състои от 180 човека, 
представляващи всяко населено място партньор по 
проекта. 
Основните дейности, визирани от проекта са: 
1. Изготвяне на “Трансгранична стратегия за наемане 
на работната ръка и социално приобщаване в 
селската среда”. 
2. Протичането на Програма за професионално 
обучение за асистент на възрастни хора по 
домовете и личен асистент на инвалид, и на 
Програма за усъвършенстване на чуждоезиковите 
познания и на основни компютърни умения. 
3. Създаване, на местно ниво, на Обучителни 
центрове за обучение на целевата група на проекта. 
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4. Финализиране на споразуменията за 
сътрудничество между партньорите по проекта и 
окръжните / регионалните агенции по заетостта. 
5. Организиране на обменно посещение за добри 
практики в община Силистра, съответно в окръг 
Констанца.  
6. Реализиране и отпечатване на Ръководството на 
Асистента по домовете. 
7. Организиране на две Конференции в окръг 
Констанца, съответно в област Силистра, насочени 
към работодателите на пазара на труда и към 
завършилите курсовете на проекта SAGE. 
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Насърчаване на здравеопазването на DSP Бистрица 
Нъсъуд. 
5. Модел на фиш Длъжност  асистент на възрастни 
хора по домовете, DGASPC район 6 Букурещ.  
6. Фиш на уязвимата група „Възрастни хора”, 
Фондация за отворено общество. 
7. Ръководство с добри практики, проект „SenioriNet–
НПО мрежа за услуги, посветени на възрастните 
хора".  
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 Факс: 0241-874825 
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