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

ОБЯВА
за набиране на ползватели на социалната услута „личен асистент” по
проект „Нови възможности за грижа”
За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да
кандидатстват:
•
•
•
•

Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Самотно живеещи тежко болни лица;
Семейства на деца, с увреждания.

Кандидат-потребителите подават заявления за включване в социалната услуга на
два етапа:
- първи етап - 10 работни дни през първия месец от стартирането на
Проекта - от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. включително;
- втори етап - 15 работни дни през четвъртия месец от стартирането на
Проекта - от 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г. включително.
Кандидатите подават заявление – лично, или чрез изрично упълномощено лице, по
настоящ адрес в общината, придружено от следните документи:
Към заявлението се прилагат следните документи:
• документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за
раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител -родител,
настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК,
актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ,
доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за
самообслужване (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
• заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки
или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на
детето (копие);
• други документи

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

ОБЯВА
за набиране на лични асистенти
по проект „Нови възможности за грижа”
Процедурата за включване на лични асистенти се провежда в два етапа:
Първи етап - 10 работни дни през първия месец от стартирането на Проекта - от
27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. включително;
Втори етап - 15 работни дни през четвъртия месец от стартирането на Проекта - от
22.06.2015 г. до 10.07.2015 г. включително.
Всеки, който подава документи за личен асистент, участва във следните етапи от реализиране
на дейностите по проекта: явяване на интервю; при класиране за услугата – включване в Банка
лични асистенти в общината, участие в обучение (ако не е преминал курс по сходни проекти и
програми), участие в среща/и с одобрени потребители за избора им на личен асистент, сключване
на договор.
Настоящият проект дава възможност един личен асистент да може да работи с 1 (един) или
повече потребители на услугата, но в различно време и не повече от общо 160 часа на месец.

Кандидатите подават заявление – лично, или чрез изрично упълномощено лице , по
настоящ адрес в общината (района) - партньор по проекта, придружено от следните
документи:
• документ за самоличност (копие)
• автобиография
• 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)
Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва
да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с
описание за завършения обучителен курс).
Всеки кандидат има право да впише в заявлението си конкретно лице с
увреждане (или повече), на което желае да бъдат личен асистент.

