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Агенция за социално подпомагане Проект № 2014ВС05М90Р001-2.2015М1-С0001 „Нови 

възможности за грижа” 

ОБЩИНА СОПОТ 

Община Сопот е конкретен бенефициент по проект „Нови възможности за грижа” на ОП 

”РЧР”, съгласно Партньорско споразумение № ВО05-1615-1/24.03.2015 г. с Агенция за социално 

подпомагане - София. 

Основна цел на проекта бе предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”, насочена 

към превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот 

на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване и създаване на възможности за социално включване на територията на общината. 

Целевите групи бяха: хора с увреждания, с ограничения или невъзможност за 

самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства 

на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица. 

В края на месец март 2015 г. стартира приема на заявления на кандидат-потребителите на 

услугата и кандидатите за лични асистенти. Бяха подадени 47 заявления от кандидат- потребители 

и 33 заявления от кандидати за лични асистенти. След провеждане на дейности, свързани с оценка 

на потребностите на лицата с увреждания, посещения в домовете им, интервюта с кандидатите за 

лични асистенти, през месец юни бяха включени 18 потребители и 18 лични асистенти. 

На 18.02.2016г. е проведена супервизия за консултиране на личните асистенти от социални 

работници за запознаване с естеството на грижите, обсъждане на конкретни случаи, споделяне на 

мнения по определени проблеми и тяхното разрешаване. Дискутирани са различни начини и 

методи за справяне с кризисни ситуации. 

До настоящия момент по проекта са преминали общо 38 лица - от тях 19 лични асистенти и 19 

потребители услугата „Личен асистент”. 

Интересът към социалната услуга бе изключително широк, поради големият брой хора с 

различни увреждания и възрастни хора, които имат потребност от подкрепа и помощ в 

ежедневието. 

Проект „Нови възможности за грижа” приключва на 29.02.2016 г. 

 


