
 

Агенция за социално подпомагане 

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 

„Нови възможности за грижа” 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” 

 В СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НАДЕЖДА“ 

Район „Надежда“ в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане   

гр. София. по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, 

информира жителите на района, относно напредъка на проекта: 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз, съвместно с Агенцията за социално подпомагане.   

В район „Надежда“ изпълнението на проекта  стартира през м. март 2015г , а дейностите по 

предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ започнаха през м. май 2015 г. и 

продължават към момента.  

През м. октомври. 2015 г. в рамките на 3 дни по предварително изготвен график се проведе 

поддържащо обучение на наетите и работещи 55 лични асистенти, които  се грижат за 55 

потребители. На обучението чрез анонимната анкета се даде възможност на личните асистенти 

да споделят в писмен вид своите мнения, препоръки и очаквания. 

 

През м. ноември и м. декември 2015г. са прекратени  трудовите договори с 2 лични асистенти  

и към момента от социалната услуга „Личен асистент” в района  се ползват 53 потребители, 

като за тях се грижат 53 лични асистенти, които работят почасово от 4 до 7-часов работен ден. 

 

Спазена е утвърдената процедура за вътрешен контрол и мониторинг по предоставянето на 

социалната услуга „личен асистент“. В хода на извършваните от екипа на проекта ежемесечни 

проверки по домовете на потребителите за периода от м. октомври до момента няма 

констатирани нарушения , установени са нормални условия и добро качество на полаганите 

грижи.  

 

От началото на проекта, район „Надежда“ изпълнява точно ангажиментите си по подписаното 

Споразумение с Агенцията за социално подпомагане. До момента са верифицирани разходите 

по Първо междинно отчитане за периода м.април-юни 2015 г., които представляват трудовите 

възнаграждения и осигуровки на личните асистенти и екипа. 

 

Дейностите по проекта, свързани с предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” ще 

продължат и след 1 януари 2016 година и според предварително планирания край ще 

приключат на 29.02.2016г. 

 

Екип за управление на проекта на местно ниво 

Столична-община район „Надежда“ 

18 декември 2015 г.  

 


