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Програма/схема:
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приоритетно направление 5
Основна област на интервенция 5.2 "Социални услуги за превенция на социалното
изключване и преодоляване на неговите последици"
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с
различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности
"Социален асистент" и "Домашен помощник"

Цели:
1. Усъвършенстване и подобряване на услугите „социален асистент” и „домашен
помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.
2. Предоставяне

на

алтернативен

избор

за

професионално

развитие

на

семейства, в които има деца с трайно увреждане, със специален фокус върху
жените.
3. Подкрепа за участие в обществения живот, в това число и за упражняване
правото им на труд чрез разширяване обхвата на услугата „социален асистент”.
4. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора,
нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на
риска и подкрепа за реинтеграция.
5. Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с
различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни
решения за организиране на ежедневието и живота си.
6. Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги.
7. Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за
специалисти, търсещи допълнителна работа.
8. Повишаване

на

професионалните

умения

и

мотивация

на

социалните

асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения.

9. Повишаване ефективността на участие на ключовите заинтересовани публични
институции в процеса на реализация на схемата.

Краен срок:
28 октомври 2008 г. до 16.00 часа
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Какво се финансира?
ВЪЗМОЖНИТЕ

ДЕЙНОСТИ

ПО

УСЛУГИТЕ

„социален

асистент”

и

„домашен

помощник” в рамките на проектните предложения се изразяват, но не се
изчерпват:
1. Предоставяне на социалните услуги „домашен помощник”1 и „социален
асистент”2 заедно или поотделно.
2. Обучение на социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на
качествени услуги, в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за
предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от
Изпълнителния директор на АСП
3. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред
потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” с
описание на обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и
реда за тяхното предоставяне при спазване на изискванията за визуализация.
4. Ремонт и обновяване на офиса на проекта, създаване на условия за достъп на
хора с трайни увреждания, както и закупуване на оборудване, пряко свързани с
реализиране на дейностите – при условията на кръстосано финансиране от ЕФРР
и по детайлните правила за допустимост на разходите, приложими по Оперативна
програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Водещата организация трябва да отговаря и на следните условия:
1) да е учредена и регистрирана в съответствие с действащото българско или
приложимо чуждестранно1 законодателство, и
2) да е доставчик на социални услуги и да е вписана като доставчик на социални
услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за съответната
социална услуга (ако е физическо лице, регистрирано по Търговския закон или
юридическо лице), преди крайния срок за кандидатстване и;

1
„Социален асистент” е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на
потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на
контакти. Услугата „социален асистент” може да бъде предоставяна и на деца (както и на деца с увреждания), при спазване
на изискванията за предоставяне на такава услуга.
2
„Домашен помощник” е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на
обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
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3) в случай на предоставяне на услуги за деца, да е лицензирана от Държавната
агенция за закрила на детето (ДАЗД) за съответната социална услуга за деца и
въз основа на издадения лиценз да е вписана в регистъра на Агенцията за
социално подпомагане за предоставяне на съответната социална услуга за деца
(ако е физическо лице, регистрирано по Търговския закон или юридическо лице)
преди крайния срок за кандидатстване, и;
4) да има централно управление или клон на територията на България, и
5) да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това
е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с държавната помощ)
6) да не е получила финансиране като водеща организация по първа фаза от
настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане,
„ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” СА държавата и общините, български и
чуждестранни физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически
лица.
Физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и юридическите лица могат
да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за
социално подпомагане.
Партньорите трябва да отговарят на горепосочените критерии за допустимост на
кандидатите, с изключение на изискването да бъдат доставчици на социални
услуги, когато ролята им при изпълнението на проекта не е свързана с
предоставяне на социални услуги.

Изисквания към проектите:
Срокът за изпълнение на проектите по фаза 2 на настоящата схема е 12 месеца
Ще бъдат подкрепяни проекти които са :
• насочени към създаване на условия за обслужване на преки потребители, във
връзка с удовлетворяване на ежедневните им потребности, както и нуждите от
организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване
на социални умения, с оглед тяхното социално включване.
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• в съответствие с разработените общински стратегии за развитие на социалните
услуги в съответното населено място.

Кандидатът трябва да представи ясна бюджетна разбивка за стойността на целия
проект, обосновавайки сумата както на исканата безвъзмездна финансова помощ,
така и собствения финансов принос, ако такъв е предвиден, и очакваните
приходи, когато това е приложимо.

Бюджет:
21 153 902,59 лв.

Безвъзмездно финансиране:
Мин. Размер- 60 000 лв.
Макс. Размер- 120 000 лв

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100%
от всички допустими разходи по проекта. Размерът на безвъзмездната финансова
помощ се определя след като от общо допустимите разходи по проекта се
приспадне финансовият принос на кандидата, включително приходите от такси,
заплащани от потребителите на услугите.

Плащания:
Авансово, междинно/и, окончателно

Източник на информация:
http://eufunds.bg
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