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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”  

В СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НАДЕЖДА“ 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,  

Информацията изложена по-долу цели да ви запознае с напредъка на Проект № 2014BG05М90РО01-

2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа”, който стартира през м. март 2015 г. на територията на 

район „Надежда“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съвместно 

с Агенцията за социално подпомагане.  

 

Цели на проекта: 

Целта на проекта е да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижа на 

потребителите, да се подобри качеството на живот  на децата и възрастните хора с увреждания и тежко 

болните лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и да се преодолеят 

последиците от социално изключване и бедност. 

 

Целевите групи по проекта са: 

 Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

 Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

 Семейства на деца, с увреждания; 

 Самотно живеещи тежко болни лица. 

 

Дейностите по проекта включват: 
1. Организация и управление на проекта; 

2. Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата 

3. Кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти 

4. Обучение на личните асистенти 

5. Предоставяне на социалната услуга „личен асистент". 

6. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични 

асистенти. Контрол на качеството на услугата 

7. Информиране и публичност 

 

Район „Надежда“ в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови 

възможности за грижа“,  до този момент успешно реализира дейностите по проекта. 

 

По време на първи етап от изпълнение на проекта в срока обявен за прием на документи в район 

„Надежда постъпиха 126 заявления от кандидат-потребители и 121 заявления от кандидати за лични 

асистенти.  

През м. май 2015 г. всички кандидати бяха оценени и класирани, като резултатите бяха публично 

обявени за информация на гражданите. 
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От класираните кандидати за предоставяне на социалната услуга  25 лични асистенти преминаха 

въвеждащо обучение  в рамките на 2 дни.  

Дейностите по предоставянето на услугата ”Личен асистент” се извършват по предварително 

изготвени графици и индивидуални  планове на потребителите и съобразно разработените детайлни 

вътрешни правила за работа. 

 

За периода 20.05.2015т. - 30.09.2015т. включените в проекта са 58 потребители  и 58 лични асистенти,  

като отпадналите през този период са 3 потребители и 3 лични асистенти . 

 

Екипът за управление на проекта през този  период изготвя  необходимите справки и отчети по 

Проекта, документи, свързани с трудовите правоотношения на личните асистенти - трудови договори, 

заповеди за увеличение на заплатите от  м. юли, заповеди за освобождаване и начислява, изплаща и 

декларира в НАП възнагражденията. 

  

Съгласно утвърдената процедура за вътрешен контрол и мониторинг по предоставянето на социалната 

услуга „личен асистент“ и с цел проследяване  качеството на предоставяната услуга,  екипът за 

управление на проекта в район „Надежда“ извършва ежемесечни проверки в домовете на 

потребителите.  

До настоящият момент въз основа на извършените проверки са констатирани нередности по 

отношение предоставяната услуга в дома на един потребител и е прекратен  трудовия договор с 

личния асистент, който е напуснал границите на РБългария и не изпълнява задълженията си по 

договора. 

 

В момента по проекта в район “Надежда“ работят 55 броя лични асистенти, които обгрижват 55 

потребители на услугата с определен общ месечен бюджет за район „Надежда“ от 6120 часа. 

 

Чрез  реализацията на проект „Нови възможности за грижа” се подобри качеството на живот на 

включените в проекта  потребители, от които 14 деца, и се осигури заетост  на  безработни лица от 

район „Надежда“. 

 

Продължителността на проекта „Нови възможности за грижа" е 13 месеца, като дейностите по 

предоставянето на социалната услуга“Личен асистент“ следва да приключат до 29.02.2016 г. 

 

 

           

Екип за управление на проекта на местно ниво 

Столична община - район „Надежда“ 

30 септември 2015г. 

  

 


