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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

по  Проект “Подкрепа за достоен живот” 

По проект „Подкрепа за достоен живот”, Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, 

изпълняван на територията на Община Златарица се предоставяше 

социалната услуга „Личен асистент”. 

 Източник на финансиране: Агенция социално подпомагане със 

средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 

2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз. 

В Община Златарица до 31.12.2014 г. изпълняваха своите 

задължения 36 лични асистенти, които обслужваха 36 потребителя от 

различни населени места на общината, както следва: 

- 12 потребителя от град Златарица; 

- 6 потребителя от село Родина; 

- 1 потребител от село Сливовица; 

- 5 потребителя от село Резач; 

-  6 потребителя от село Горско Ново село; 

- 3 потребителя от село Калайджии; 

- 2 потребителя от село Росно; 

- и 1 потребител от село Дедина.  

За периода от 10.01.2011г. до месец декември 2014г. общо са 

сключени 57 трудови договора с лични асистенти и за същия период са 

сключени 51 договори с потребители за предоставяне на услугата.  

Периодът за предоставянето на социалната услуга беше от 10 януари 

2011г. до 31 декември 2014г. От 01.01.2015г. трудовите договори на 

личните асистенти и договорите за услуга с потребителите бяха 

прекратени, поради изтичане срока на Проекта. 

Общият бюджет на проекта за Община Златарица е на стойност: 379 

148,21 лв. 

Основна цел на проекта бе да се предоставят услуги в семейна среда 

за лица с трайни увреждания или в невъзможност за самообслужване, като 

се приложи принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”. 

 Специфични цели на проекта: 

• Предоставена бе  възможност на лицата с трайни увреждания да 

участват активно в планирането на услугата, определянето на 
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индивидуален бюджет и избора на личен асистент. 

• Семействата, в които имаше лица с трайно увреждане, на членовете на 

семейството, ангажирани с грижи за лицето с трайно увреждане им 

беше дадена възможност за професионално развитие. 

• Постигната бе промяна в разбирането за дейността на личния асистент – 

потребителите и техните семейства я възприема като социална услуга, а не 

като дейност, извършвана от членове на семейството. 

• Намали се риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, 

нуждаещи се от помощ за обслужване. 

 Потребителите на услугата „Личен асистент”, техните близки и 

личните асистенти са благодарни за предоставената им възможност за 

участието им в Проект „Подкрепа за достоен живот”. 


