Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”

ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

На 24.03.2015 г. се сключи партньорско споразумение между Агенцията за социално
подпомагане и Община Струмяни за стартиране изпълнението на Проект „Нови възможности за
грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., бюджетна линия
2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“, финансиран съгласно договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2015BG05M9OP001-2.2015.001-C0001.
Продължителност на проекта до 29.02.2016 г.
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Целта на проекта е подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. с
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.
Превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на
живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в
невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
Целеви групи 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.

ЧАСОВА КВОТА:
За предоставяне на услугата „личен асистент“ на Община Струмяни са отпуснати 2 400 (две
хиляди и четиристотин) часа.
ПЪРВИ ЕТАП:
На първи етап бяха приети, обработени и оценени 134 броя кандидат потребители на
услугата „личен асистент“. Постъпиха и 91 броя заявления от лица желаещи да обгрижват болните.
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ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ:
Кандидатите за лични асистенти, които не са работили до момента като такива, преминаха
въвеждащо обучение, което се проведе от служители на ДСП гр. Сандански.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ:
Месец май 2015 г. бяха назначени 29 броя лични асистенти, обслужващи 32 бр.
потребители.
Всеки потребител има изготвен индивидуален план, който е съобразен със здравословното
му състояние, обкръжението – дали е самотно живеещо лице или живее с близки.
Грижите на асистентите са свързани с поддържане на лична и битова хигиена, хранене,
пазаруване, подкрепа при осъществяване на социални контакти.

ЕКИП ПО ПРОЕКТА:
Екип от Община Струмяни, включващ Администратор и счетоводител следи за точното
изпълнение на проекта и за качественото предоставяне на услугата „личен асистент“.

ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ:
Месец октомври 2015 г. служители от ДСП гр. Сандански проведоха поддържащо обучение
на назначените лични асистенти.

Лице за контакти и за допълнителна информация – Албена Комитова – Администратор на проекта.
Телефон за контакти: 07434/31 09.

