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Проект „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” 
 

Проекта се финансира по: ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, 
процедура  за директно  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
„АЛТЕРНАТИВИ”,  Бюджетна линия: BG051РО001 -5.2.09 

 
Проекта се осъществява на територията на цялата страна чрез Агенция  за социално 
подпомагане. 
 
Продължителност на проекта: 19 месеца ( 01.10.2010г. – 30.04.2012г.) 
  
Планирана продължителност на предоставяната услуга: 14 месеца 
Бюджет на община Сатовча: 104248,12 лева 
 

Обща цел (цели):  

Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане 
на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се 
разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.  

Специфични цели: 

 Да се децентрализира услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно 
е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата 
страна. 

 Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в 
планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на 
личен асистент.  

 Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде 
възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с 
трайно увреждане членове на семейството.  

 Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент – 
потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не 
като дейност, извършвана от членове на семейството.  

 Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, 
нуждаещи се от помощ за обслужване. 

 
 
Основни дейности: 
1. Организация и управление на проекта.  
2. Създаване на банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта.  
3. Кандидатстване, оценка и класиране на  кандидатите за ползване на услугата „Личен 
асистент”.  
4. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и 
личните асистенти в процеса на ползване на услугата. 
5. Информиране и публичност. 
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По проекта в община Сатовча са постигнати следните резултати: 

1. Нает е екип за организация и управление на местно ниво; 
2. Проведени са 2 кампании за набиране на кандидат потребители и кандидат 

лични асистенти; 
3. Създаден е входящ дневник за кандидат- потребители; 
4. Създаден е входящ дневник за кандидати за лични асистенти; 
5. Създадени са лични досиета за всеки потребител; 
6. Изготвен е регистър на потребителите, който се актуалицира ежемесечно; 
7. Създадени са лични досиета за всеки личен асистент; 
8. В общината е създадена банка на личните асистенти – регистър; 
9. Изготвен е правилник за вътрешния ред и е създадена процедура за жалби и 

сигнали. 
10. При първата кампания за набиране на кандидат потребители и кандидат лични 

асистенти са подписани: 
 19 договора за предоставяне на предоставяне на социална услуга „личен 

асистент” с 19 потребители от всички населени места на общината; 
 19 трудови договора с лични асистенти.  

11. При втората кампания за набиране на кандидат потребители и кандидат лични 
асистенти са подписани: 

 17 договора за предоставяне на предоставяне на социална услуга „личен 
асистент” със 17 потребители от всички населени места на общината; 

 13 трудови договора с лични асистенти.  
 4 граждански договора с лични асистенти. 

 
В последствие при реализацията на проекта поради обективна невъзможност за 

предоставяне на услугата „личен асистент” са прекратени договорите с двама 
потребители  и двама лични асистенти. Като на тяхно място са сключени други 2 
договора за предоставяне на социална услуга „личен асистент” с потребители по реда 
на тяхното класиране и са сключени нови 2 трудови договора с лични асистенти от 
банката на личните асистенти в община Сатовча. 
 


