
                                                                    

    

 

Агенция за социално подпомагане 

 

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001  

 „Нови възможности за грижа” 

 

 

 

На 29.02.2016 г., Община Русе успешно приключи дейностите по изпълнението на Проект 

„Нови възможности за грижа“, по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“2014-

2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“, финансиран 

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 

2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001. Проектът беше насочен към осигуряване на индивидуални 

грижи на потребителите на социалната услуга „Личен асистент“, съгласно оценените им 

специфични потребности - деца с увреждания, възрастни лица с увреждания и самотно живеещи 

лица, които имат необходимост от грижи в домашна /семейна/  среда.  

В изпълнение на партньорското Споразумение, Община Русе в качеството си на партньор, 

създаде необходимата организация за ефективно управление и успешно реализиране  на  Проекта 

на общинско ниво, чрез планиране, контролиране, координиране и отчитане пред Агенция за 

социално подпомагане /АСП/ за дейностите и съответните разходи. Социалната услуга стартира на 

01.04.2015 г., като 132 лица бяха наети за Лични асистенти, с цел осигуряване обгрижване на 136 

потребители, от които 39 деца с увреждания. За подобряване на уменията на личните асистенти за 

оказване на индивидуална грижа за потребителите, екипът за управление на проекта организира и 

проведе въвеждащо, поддържащо обучение и една супервизия. 

С цел повишаване качеството на предоставяната услуга, в изпълнение на Дейност 3 и 

Дейност 5 по Проекта, от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г., Община Русе успешно предприе мерки и 

включи 16 медицински специалисти, които извършиха почасови медицински и здравни дейности 

за 36 потребители на услугата в домашна среда. Всички потребители, изказаха благодарности, по 

отношение на получените здравно-медицински грижи в домашна среда. 

С приключването на дейностите, съгласно подписаното Споразумение между Община 

Русе, като партньор и АСП в качеството си на бинефициент, екипът за управление на проект „Нови 

възможности за грижа“, благодари на служителите, наети като личен асистент и медицинските 

специалисти, за професионализма при обгрижването на деца и възрастни – потребители на 

услугата. 

 

 

 

 


