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„Подкрепа за независим живот на възрастни и 

лица с увреждания”

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ГЛАВНА ЦЕЛ

Създаване на условия за независим живот и 
социално включване на лица с увреждания и 
възрастни хора.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА СА

• Деца и лица с различни видове уврежда-
ния, чиито ограничения от здравословен 
характер ги поставят в изолация и/ или 
невъзможност сами да организират дей-
ности от ежедневието си;

• Самотно живеещи възрастни хора, кои-
то поради различни причини от здраво-

словен характер не са в състояние сами 
да организират бита си и да поддържат 
хигиената в дома си. 

Личен асистент и социален асистент 
са услуги в общността, които имат за 
цел подобряване качеството на живот 
и преодоляване на социалната изолация 
на лица с различни видове увреждания и 
самотно живеещи лица на територия-
та на Община Габрово.



ДЕЙНОСТИ
• Работа на социалните асистенти с по-

требителите – предоставяне на: по-
часови услуги за лична помощ на нужда-
ещите се лица – поддържане на лична 
хигиена, помощ при хранене, вземане на 
лекарства, почасови услуги за комунал-
но-битови дейности – пазаруване, хигие-
на в жилището, съдействие при дребни 
битови ремонти, приготвяне на храна; 
почасови услуги в подкрепа на социално-
то включване – помощ в общуването и 
при социални контакти;

• Работа на личните асистенти с потре-
бителите – предоставянето на услугата 
се осъществява според индивидуалния 
план на съответния потребител, който 
е съобразен в максимална степен със 
здравословното състояние и нуждите 
му; 

• Създаване на изнесен офис с двама слу-
жители – изготвяне и съхраняване на ин-
дивидуалните планове на потребители-

те, приемане на заявки за определен вид 
специализирана подкрепа, определяне на 
времето и начинът за предоставяне на 
грижите;

• Провеждане на обучения за персонала и 
осигуряване на последваща професионал-
на подкрепа и супервизия.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОЛОЖИТЕЛНИ 
ЕФЕКТИ
• Социално сближаване и включване на лица 

с увреждания и възрастни хора в общ-
ността;

• Подкрепа на близките на потребители-
те чрез създаване на предпоставки за 
собствената им реализация;

• Създадени работни места и постигане 
на заетост.
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