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„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

ИНФОРМАЦИЯ
Проект „Подкрепа за достоен живот” се реализира с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз.
Проектът има за цел прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна
среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”, а именно –
създаване на възможности на лицето с трайни увреждания само (или чрез своя законен
представител) да избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде
организирана във времето.
Целеви групи по Проекта са:


Лица, в т.ч. и деца с трайни увреждания, с установена невъзможност за
самостоятелно обслужване към момента на оценката на потребностите и
нуждаещи се от постоянна грижа.



Лица в трудоспособна възраст – безработни, заети /наети или самонаети/ и
неактивни лица /студенти или придобили право на професионална пенсия по
реда и условията за ранно пенсиониране/.

Проект „Подкрепа за достоен живот” се изпълнява от Община Долни Дъбник, в
качеството й на партньор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно
Междуинституционално рамково споразумение от 04.11.2010 г.
Предоставянето на социалната услуга по Проект „Подкрепа за достоен живот”
стартира от 10.01.2011 г. – за включените на Първи етап лица и от 10.03.2011 г. – за
включените на Втори етап, след което проектът е удължаван неколкократно. Съгласно
последната Заповед на Договарящия орган, продължителността на предоставяне на
социалната услуга е с планиран край 15.03.2014 г.
С цел актуализиране на списъците с потенциалните кандидат-потребители на
социалната услуга по проекта, както и за актуализиране на Банка на личните асистенти, в
Община Долни Дъбник ще бъде проведена кампания за прием на заявления, оценка, подбор
и класиране на желаещите да се включат в проектните дейности.
Приемът на документи от кандидатите за ползватели на социалната услуга „Личен
асистент” и от кандидатите за лични асистенти ще се осъществи в периода от 11.11.2013 г.
до 15.11.2013 г. включително.
ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ на социалната услуга „Личен асистент” могат да
кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна
грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните
изисквания:
 лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане, с определена чужда помощ;
 лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане, без чужда помощ, както и
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 лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за
самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
 деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на
увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто
степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или
с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на
оценка на потребностите.
В проект „Подкрепа за достоен живот” не могат да бъдат включвани лица,
попаднали в обхвата на подпомагане по реда на Закона за интеграцията на хора с
увреждания, които към момента ползват социални услуги в домашна среда по Национална
програма „Асистенти на хора с увреждания” или по други проекти/програми.
Кандидатите за ползватели на социалната услуга подават Заявление по образец,
към което се прилагат следните документи:


документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)



документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител
(копие)



експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)



документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за
услугата (копие)



декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга
„личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други
национални програми или по програми, финансирани от други източници или по
друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за
срока на услугата, по която е потребител)



пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на
кандидата - когато не се подава лично

ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ по проекта могат да кандидатстват лица в
трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
 безработни лица;
 трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват
допълнителен почасов труд;
 неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за
ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват
допълнителен почасов труд.
Кандидатите за личен асистент подават Заявление по образец, към което се
прилагат следните документи:


документ за самоличност (копие)



автобиография



свидетелство за съдимост
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служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда
безработен)



служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)



служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно
обучение)



пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на
професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)



копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни
програми/проекти (или декларация – свободен текст, с описание на завършен
обучителен курс)



пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на
кандидата - ако не се подава лично

(ако кандидатът е

Оценените и класирани кандидати за лични асистенти след приключване на
кампанията ще бъдат включени в Банка на личните асистенти на Община Долни Дъбник.
Оценените кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент” след
приключване на кампанията ще бъдат включени в списъка с оценени кандидати, класирани
по предходните етапи по проекта, които не са включени в социалната услуга към
30.11.2013г.
Поетапното сключване на договори с кандидатите ще се извършва, считано от
02.01.2014 г. в/за срока на предоставяне на социалната услуга по Проекта, при наличие на
свободен часови/финансов ресурс, съобразно определената квота на Община Долни
Дъбник.
Документи от желаещите да се включат в кампанията ще се приемат в сградата на
Община Долни Дъбник, стая № 9.
Телефон за допълнителна информация: 06514/25-04
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