
                                                                    

Агенция за социално подпомагане 
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001  

 „Нови възможности за грижа” 
 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

 В изпълнение на Партньорско споразумение № BG05-2304-1/24.03.2015 год. между Агенция социално подпомагане и Община Годеч по 
Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2015 и Анекс към 
Партньорско споразумение № BG05-2304-1/26.01.2016 год. бе подобрен достъпа до социалната услуга „Личен асистент” и подобрено качеството 
на живот на хора с увреждания и хора в неравностойно положение. 

 Приоритетно в Проекта, при равни условия на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, 
етническа принадлежност и др., са включени следните целеви групи:  
 
 Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. 
деца с трайни увреждания, които отговарят на едно от  следните изисквания: 

- хора с увреждания с ограничена или невъзможност за самообслужване; 
- хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
- самотно живеещи тежко болни лица; 
- семейства на деца с увреждания. 

 Лични асистенти – за лични асистенти са наети: 
- безработни лица в трудоспособна възраст; 
- трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на пенсия за ранно пенсиониране – в 

трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд. 
 

 Реално постигнатите резултати по проекта към месец Февруари -2016 год. са: След допълнително отпуснатите 630 
(шестстотин и тридесет) часа за предоставяне на услугата „личен асистент” на потребителите на територията на общината за м. 
Февруари 2016 година бяха включени 4 бр.- кандидат-потребители включени в списъка на чакащите и 4 бр. лични асистенти. 
Предоставянето на социалната услуга „личен асистент” за включените потребители стартира  от 01.02.2016 год. В тази връзка общият 
брой сключени тристранни договори с потребители за социалната услуга „Личен асистент” са 26 бр., сключени са и 26 трудови 
договори с лични асистенти. За всеки потребител и личен асистент е създадено досие с съответно изготвени документи съгласно 
изискванията на проекта. Актуализиран е Регистъра на потребителите, както и Регистъра на личните асистенти. Ежемесечно се 
изготвят отчети за извършен вътрешен контрол включващи график за посещения списък и отчет за извършената работа на екипа. 

  Администратор на проекта: Цветана Стоянова 


