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

ОБЩИНА СВИЩОВ изпълнява Проект „Нови възможности за грижа” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
Бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” , за
предоставяне на социалната услуга «Личен асистент», като партньор на
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ .
Проектът има за цел да създаде условия за подобряване качеството на
живот на
Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване;
Хора над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Семейства на деца с увреждания;
Самотно живеещи тежко болни лица.
Продължителността на проекта е от 26.03.2015 г. до 31.03.2016 г., като
предоставянето на социалната услуга е от 01.05.2015 г. до 29.02.2016 г.
От стартирането на проекта са назначени 100 Лични асистенти , които
обслужваха 110 потребители, в т.ч. 25 деца.
Стойността на проекта до момента е 255 466 лева и включва работни
заплати и осигуровки на личните асистенти и възнаграждения на Екипа за
организация и управление на проекта.
Продължаване предоставянето на услугата Личен асистент в национален
мащаб на принципа „индивидуален бюджет“ надгради операция
„Алтернативи“ и осигури непрекъсваемост на предоставяне на услугата на
уязвимите групи.
Проектът е основан на визията за пълноценен живот на хората от третата
възраст в общността при зачитане на тяхното достойнство и право на избор.
Голяма част от хората над 65 г. с невъзможност да се самообслужват имат
хронични заболявания и друг вид здравословни проблеми. В тази връзка,
грижата следва да бъде дългосрочна чрез предоставяне на интегрирани
социални и здравни услуги с оглед гарантиране правата на потребителите -
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зачитане на личното пространство, самостоятелност и независимост,
неприкосновеност на личния живот, информиране, свободен избор и право на
жалби и предложения.
Водещи
принципи в Община Свищов при предоставяне на
социалните услуги са : грижа за благосъстоянието и достойнството на
потребителите, недопускане на дискриминация, активно включване на
потребителите и реализиране на вътрешния им потенциал, подкрепа и
стимулиране на независимостта им.
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