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Цвят в живота

„Домашни грижи за независим и достоен живот“ е проект за обичта, 
доверието и отговорността между хората. Той е още един начин да открием 
щастието в усмивката на другия. 

Зад сухите цифри и проектните формулировки стоят преживяванията на 
705 души, които пряко са се докоснали до тази нова за България услуга през 
последните четири години. На едни от тях им бе даден за първи път шанс 
за работа, други получиха нова квалификация, а трети – освен специализирана 
грижа усетиха и много човешка топлина! И този подход беше за всички в 
общностите на Враца, Криводол, Бяла Слатина и Оряхово!

Домашните грижи за хронично болни и с трайни увреждания възрастни 
хора не са просто механичен сбор от медицински грижи и социални услуги, а 
представляват един нов подход, позволяващ въпреки болестите и другите 
несгоди човек да остарее достойно – там, където са концентрирани 
спомените от целия му живот! 

За много от участниците в този проект домашните грижи се превърнаха 

в кауза. Както каза един кмет: „Колкото повече грижи даваме на хората, 
които не могат да ги получат от близките си, толкова ние доказваме, че 
израстваме като нация и се доближаваме до общоевропейските ценности.“ 

Така всички ние заедно: Български Червен кръст, Швейцарски Червен кръст, 
Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната 
политика и представителите на местните управи в четирите общини се 
обединихме да създадем нов модел на грижа в България, за да посрещнем по-
успешно предизвикателствата на съвременното застаряващо население. 

С това ние успяхме да внесем повече от един 

цвят в живота на много хора!

Д-р Надежда Тодоровска
Ръководител на проекта

Colour in Life

“Home Care for an Independent and Dignified Life” is a project about love, trust 
and responsibility between people. It is another way of finding happiness in the smile 
of the others. 

Behind the figures and project formulation for the last four years stay the experiences 
of 705 people, who became part of this innovative service for Bulgaria. Some of them 
were given the chance to work, others received new qualification, third – except for 
the specialized care felt a lot of human warmth! And this approach was applied for 
everyone in the communities of Vratsa, Krivodol, Byala Slatina and Oryahovo!

Home care for older people with chronic diseases and permanent disabilities is 
not just a mechanical assembly of medical care and social services. It represents a 
whole new approach that allows people, despite their illnesses and other hardships, 
to get old in a dignified manner – in their home, where they have the memories of their 
whole life. 

For a lot of the participants in this project home care became a cause. As one 
mayor said: “The more care we provide to the people, who cannot receive it from their 
relatives, the more we prove that we grow up as a nation and get closer to European 
values.”

That is how all of us together: Bulgarian Red Cross, Swiss Red Cross, Ministry of 
Health, Ministry of Labor and Social Policy and the representatives of local authorities 
in four municipalities united our efforts to create a new model of care in Bulgaria in 
order to be able to meet more successfully the challenges of the modern ageing 
population.

Thus we managed to bring more than one  

colour in the life of many people!

Dr. Nadezhda Todorovska
Program Manager



•   Четири Центъра „Домашни грижи“ 
в област Враца –  
гр. Оряхово, гр. Криводол,  
гр. Бяла Слатина,  
гр. Враца и 12 села;

•   Обучени и наети 50 души 
– 17 медицински сестри и 
33 домашни помощника; 

•   25% от работещите са 
от ромски произход;

•   655 потребители на 
домашни грижи.

•   4 Home Care Centers  
in Vratsa region –  
municipalities of Oryahovo,  
Krivodol, Byala Slatina, 
Vratsa and 12 villages;

•   50 persons trained  
and employed – 17 nurses 
and 33 home-helpers;

•   25% of the staff are Roma;

•   655 beneficiaries of home 
care services.



Vasiliya Krasteva | 78 years old |  Vratsa | profession: cook

“One day I fell. I fell and I don’t know how long I was lying, how long I stayed there…
I opened the door and the first home-helper, that came, took me out…”

Василия Кръстева | 78 г. | гр. Враца | професия: готвач

“Паднах един ден тук. Паднах и не знам колко съм лежала, колко съм стояла…
Отворих вратата и първата помощничка, която дойде, ме изведе по 
стъпалата…“



Vasiliya Krasteva

Widow, has two sons, one has passed away. Lives alone

“Since these people came, they brought me light. And happiness. And everything. And 
I came back to life!”

Василия Кръстева

Вдовица, с двама сина, единият е починал. Живее сама.

“Откакто дойдоха тези хора, те ми донесоха светлина. И радост. И всичко. 
И оживях!“



Dano Danov | 87 years old |  Krivodol | profession: baker

“In the past I was making the bread for Krivodol, for the whole region… Now I don’t have 
my health anymore. As person gets old, the more he loses.”

Дано Данов | 87 г. | гр. Криводол | професия: хлебар

“Някога месих хляба на Криводол, на целия район… Сега го няма здравето. 
Колкото повече остарява човек, толкова повече губи.”



Dano Danov

Widower, lives alone, has two daughters

“Since the women from the Home Care Center come and help me, it’s easier for me. 
They buy me bread, they clean up, cook something. Otherwise I would had to go to a 
home for older people.”

Дано Данов

Вдовец, живее сам, има две дъщери

“Откакто идват жените от Центъра да ми помагат, малко по-леко е. Те ми 
взимат хляб, почистват, нещо готвят. Иначе щях да ходя в старчески дом.”



Velika Bragarusheva | 85 years old | Oryahovo | profession: pastry cook

“My son comes only to bring me some firewood, to fix something or to scold me about 
something.”

Велика Брагарушева | 85 г. | гр. Оряхово | професия: сладкар

“Синът ми идва само да ми докара дърва, нещо да оправи и да ми се скара за 
нещо.”



Velika Bragarusheva

Widow, lives alone, has one son

“The women from the Center come and help me… We even make cookies together. 
‘cause they are younger,  they know better …”

Велика Брагарушева

Вдовица, живее сама, има един син

“Помагат ми булките от Центъра… И курабийки заедно правим. Щото те са 
по-млади, по-разбират, мойто вече е минало.”



Fevroniya Ivanova | 82 years old |  Vratsa | profession: lab technician

“I live by myself. I have one daughter, she is in Sofia. My grandson went to study in the 
USA and stayed there. I can see them only on pictures.”

Феврония Иванова | 82 г. | гр. Враца | професия: химичен лаборант

“Самичка живея. Имам една дъщеря, която е в София. Внукът отиде да учи в 
Америка и там остана. Само от снимките им се радвам.“



Fevroniya Ivanova

Widow, lives alone, has a daughter

“If it wasn’t for the home helpers, I don’t know how I was going to manage… I don’t lock 
any door. My neighbors wonder why I gave my keys. But I trust them a lot!”

Феврония Иванова

Вдовица, живее сама, има дъщеря

“Ако не бяха домашните помощници, не знам как щях да се справя… Никъде не 
заключвам. Съседите се чудят как така съм дала ключове. Имам им голямо 
доверие.“



Siyka Dimitrova | 73 years old |  Byala Slatina | profession: accountant

“My husband passed away, my children are far away…”

Сийка Димитрова | 73 г. | гр. Бяла Слатина | професия: счетоводител

“Съпругът ми почина, децата надалече...“



Siyka Dimitrova

Widow, has a daughter and a son

“We talk, we do everything together. They first noticed that I have high blood pressure. 
They sent me to my GP to prescribe a medicine.” 

Сийка Димитрова

Вдовица, има дъщеря и син

“Разговаряме, всичко правим заедно. Откриха ми, че имам кръвно. Изпратиха 
ме при личния лекар, за да ми изпише лекарство.“



Pavlina Ivanova

home-helper in Home Care Center - Byala Slatina, 27 years old

“This is my first workplace… At the beginning it was just a job. Now it’s a pleasure.”

Павлина Иванова

домашен помощник в Център „Домашни грижи“ - Бяла Слатина, на 27 г.

“Тук ми е първото работно място. … В началото беше просто работа. Сега 
е удоволствие.“



Angelina Ilieva

nurse in Home Care Centre – Vratsa, 28 years old

“We come and bring sunlight to their lives. I learnt how to work in a team, I learnt to be 
disciplined. I feel I’m changed, more responsible.”

Ангелина Илиева

медицинска сестра в Център „Домашни грижи“ - Враца, на 28 г. 

“Ние идваме и внасяме в живота им лъч светлина. Научих се да работя в екип, 
на дисциплина. Усещам се променена, по-отговорна.“



Проект: „Домашни грижи за независим 
и достоен живот“

“Home Care for an Independent and 
Dignified Life” Project

2012 - 2016

Общини: Враца, Оряхово, Криводол, Бяла 
Слатина

•   77 426 посещения от мед. сестри;

•   100 024 посещения от 
домашни помощници;

•   сътрудничество с 52 
общопрактикуващи лекари;

•   Извършен дистанционен кардиологичен 
мониторинг на 141 потребители.

Municipalities of Vratsa, Oryahovo, Krivodol and 
Byala Slatina

•   77 426 visits by nurses;

•   100 024 visits by home-helpers;

•   Cooperation with 52 family doctors;

•   Distant cardiac monitoring 
performed to 141 patients. 

Сърдечно-съдови
заболявания

- 
 Cardiological diseases

Неврологични заболявания
Neurological diseases

Ендокринни заболявания Endocrine diseases

Травми и заболявания на
опорно-двигателния апарат

Bone and joint diseases

анал
Заболявания на сетивните

изатори
Sensory diseases

Други заболявания
Others 

35%

13%
8%

23%

13%

8%



Бориска Петкова | 72 г. | гр. Криводол

Boriska Petkova | 72 years old | Krivodol



Законодателни и други 
постижения 

•   Интегрираните здравно-социални 
услуги включени за първи път в:

 –   Закона за здравето /приет 
м. септември, 2015 г./;

 –   Националната здравна 
стратегия 2014–2020;

 –    Националната стратегия  
за дългосрочна грижа 
/приета 2014/;

 –    Националната здравна 
карта /приета 2016/.

•   Надграждане на професията 
„Социален асистент“ за работа в 
екип с медицински сестри;

•   Проучване спецификата и 
възможностите за предоставяне 
на домашни грижи сред ромската 
общност /2013/.

Legal and other 
achievements

•   The integrated medico-social services 
are included for the first time in 
Bulgaria in:

 –   Health Act /adopted  
in Sept., 2015/;

 –   National Health Strategy  
2014–2020;

 –   National Strategy on Long-Term 
Care /adopted in 2014/;

 –   National Health Map /adopted 
in 2016/.

•   Building on the Social Assistant 
Profession for working in cooperation 
with nurses and other medical 
professionals;

•   Research on specificities and 
opportunities for provision of home 
care among Roma /2013/. 


