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ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"  

На територията на Община Враца се изпълнява проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. Реализирането на проекта се осъществява въз основа на сключено  

партньорско споразумение между бенефициента Агенция за социално подпомагане и Община Враца като партньор.  

От стартирането на дейността 03.06.2015г. е осигурена грижа на 100 броя потребители от 101 броя лични асистенти, оказващи 

подкрепа на:  

- Хора с увреждания и невъзможност и ограничения за самообслужване; 

- Хора над 65г. също е невъзможност и ограничения в обслужването; 

- Самотно живеещи тежко болни лица; 

      -     Семейства на деца с увреждания. 

Към 15.12.2015г. проект  "Нови възможности за грижа" осигурява предоставянето на социалната услуга „личен асистент” 

на 93-ма потребители в това число 14 деца, които се обгрижват в домашна среда от 91 броя лични асистенти, назначени на 

трудови договори за по часово предоставяне на социална услуга, до приключване на проектните дейности  - 29.02.2016г. 

Екипа по проекта извършва ежемесечен вътрешен контрол за качеството на предлаганата услуга в домовете на 

потребителите, като се отчита удовлетвореност от предоставяната грижа и подкрепа.  

В хода на изпълнение на проектните дейности са организирани  две обучения (въвеждащо и поддържащо) на личните 

асистенти, които са осъществени от обучители на Дирекция “Социално подпомагане”- Враца.  

       От месец Октомври 2015г. ДСП-Враца извършва и контрол на предоставянето на социалната услуга, чрез проверки в 

домовете на потребителите в изпълнение на дейност 6: „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и 

супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата”. 

Община Враца изпълнява проектните дейности съобразно изискванията на  Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020г. 

 


