Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

УВАЖАЕМИГРАЖДАНИ,
Информираме Ви, че 24 - ма жители на Община Завет ползват услугата „Личен
асистент”. Общината е една от 285-те български общини, които реализират на
територията си проекта „Подкрепа за достоен живот” по който се предоставя услугата
„Личен асистент” на нуждаещите се хора или хора с увреждания. „Подкрепа за
достоен живот”е проект, с който се продължава политиката на общинското
ръководство за подпомагане на различните социални групи в обществото. В община
Завет има лица с увреждания, които проявяват интерес, но ограниченият брой на
заложените часове не позволява всички кандидатствали лица да бъдат включени като
потребители на услугата „Личен асистент”.
Проектът цели:
* Да се децентрализира услугата "Личен асистент", която до момента традиционно е
предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна услугата "личен асистент" ще се предоставя от общините.
* 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 намали рискът от зависимост от институционален тип грижи за хората,
нуждаещи се от помощ за обслужване.
* 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.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Инвестира във вашето бъдеще!

