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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „НОВИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА66 В РАЙОН „МЛАДОСТ66

Проект „Нови възможности за грижа“ стартира на 31.03.2015 г. в район „Младост“, 

като първата реализирана дейност беше прием на документи от кандидат-потребители и 

кандидати за лични асистенти. Приемът на документи приключи на 09.04.2015 г„ като 

след обработка на подадените документи се установи, че 151 лица, жители на район 

„Младост“ имат нужда от социалната услуга „Личен асистент“. Кандидатите за лични 

асистенти, които подадоха в срок документите бяха 146.

Следващите дейности, предвидени по проекта бяха оценка на кандидат 

потребителите и кандидатите за лични асистенти. Всички лица, нуждаещи се от тази 

социална услуга, бяха посетени на домашния им адрес от социални работници от дирекция 

„Социално подпомагане -  Младост“, за да им бъде направена индивидуална оценка на 

потребностите. Специалистите от дирекция „Социално подпомагане -  Младост“ 

попълваха специално изработени за дейността формуляри за индивидуална оценка на 

потребностите и определяха на кандидат-потребителите часовата нужда от „Личен 

асистент в месеца. Минималния индивидуален месечен часови бюджет беше 80 часа, а 

максималният 160 часа месечно.

Личните асистенти преминаха задължително интервю пред комисия на районната 

администрация, назначена със заповед на Кмета и бяха оценени положително. Личните 

асистенти, които успешно преминаха интервюто на комисията, бяха разпределени в групи 

от по 20 човека и обучени според изискванията на проекта. Така им беше проведено 

задължителното въвеждащо обучение като лица, които да изпълняват длъжността „Личен 
асистент“.

На 04.05.2015 г. бяха сключени първите трудови договори с лични асистенти. В 

район „Младост започнаха работа по проекта 75 лични асистента. Договорите на личните 

асистенти бяха за различна месечна часова квота, определена според индивидуалните 

нужди на потребителите. Потребителите, които се включиха като ползватели на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД Агенция за социално подпомагане 

Проект №  2014BG05M90P001-2.2015.001-C0001 
„Нови възможности за грижа”

" "  ' р а з в и т и е  н а “ “ ”'
ЧОВЕШ КИТЕ РЕСУРСИ

социалната услуга бяха 76. Разликата идва от факта, че в проекта са включени 2 деца 

близначета, чиито баща е техен личен асистент, назначен на пълен работен ден.

В проекта са включени хора с увреждания, хора над 65-години — с ограничени 

възможности или в невъзможност за самообслужване, самотно живеещи възрастни хора, 

тежко болни лица, деца с увреждания. В проекта участват 23 деца на възраст между 2 и 18 

години. Възрастните лица са 53.

Назначените лични асистенти са предимно безработни лица, които са принудени да 

се грижат за своите близки и роднини. Друга част от личните асистенти работят и 

почасово предоставят социалната услуга.

През месец юли 2015 г. в район „Младост“ постъпиха нови 6 потребителя и 6 лични 

асистента по проекта. Така бройката се увеличи на 82 потребителя и 81 лични асистента.

През месец октомври 2015 г. всички назначени лични асистенти преминаха 

поддържащо обучение с цел надграждане на индивидуалните компетенции и умения. 

Също така през месеците октомври и ноември бяха извършени външни проверки в 

домовете на потребителите от служителите на дирекция „Социално подпомагане -  
Младост“.

Проектът ще продължи до 29.02.2016 г. включително. Така предоставяната 

социална услуга е с продължителност от 10 месеца, считано от 04.05.2015 г. Проектът се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Администратор на проект, ,, 
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