От 01.07.2008 г. стартира проект на Община Долна Митрополия - “ Социалните асистенти –
помощници за независим живот на възрастни граждани от Община Долна Митрополия” по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по схема BG 051POO1/07/5.2-01 “ Грижа в
семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно
живеещи хора - дейност “Социален асистент” и проект на “Сдружение за социална интеграция,
заетост и предприемачество – Искър БГ” ООД, гр. Долна Митрополия – „Повишаване качеството на
живот на възрастните хора в неравностойно положение от Община Долна Митрополия” по същата
схема, дейност “Домашен помощник”, на който общината е партньор. Средствата за тази програма
са осигурени от Европейския социален фонд.
Общата цел на проектите е усъвършенстване и подобряване на предоставяните социални
услуги. Специфичните цели на Проекта са:
>> Предоставяне на социални услуги, гарантиращи правото на лица с трайни увреждания в
гр. Долна Митрополия да живеят и получават грижа в семейна среда;
>> Предоставяне на комплексни социални услуги в подкрепа на семействата, грижещи се
за хора с трайни увреждания;
>> Развиване на професионалните умения и повишаване мотивацията на социалните
асистенти и домашните помощници;
>> Засилване на взаимодействието с местната власт в реализацията на партньорски
инициативи между публичния и обществения сектор.
Оновната целева група по проекта са лица с трайни увреждания, живеещи в община Долна
Митрополия, чийто ограничения от здравословен характер ги поставя в изолация и невъзможност
сами да организират бита и социалния си живот.
Според планираните дейности ще бъдат обслужвани общо 99 потребители. От тях, услугата
“Социален асистент” ще получат 40 лица с трайни увреждания. От услугата “Домашен помощник”
ще могат да се възползват 50 лица с трайни увреждания. За всеки потребител е необходимо
изготвянето на персонална оценка на потребностите, с негово лично участие или с участието на
негов законен представител. Оценката на потребностите ще се извърши от Дирекция “Социално
подпомагане” гр. Долна Митрополия, на базата на която ще се разработи индивидуален план за
предоставяне на услугата за всеки потребител.
В Закона за социално подпомагане, по дефиниция:
- „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.
- „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.
Съгласно чл. 17 от същия Закон, социалните услуги се извършват срещу заплащане на
такси от лицата, които ги ползват. Месечната такса за всеки потребител се равнява на месечния
брой часове на предоставени услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.
Потребителите, които нямат лични доходи, не заплащат такси.
Продължителността на проектното изпълнение е десет месеца. Финансирането от страна на
ЕСФ за дейност „социален асистент” възлиза на 84284 лв., а средствата, осигурени от Община
Долна митрополия - на 2688,00 лв. За дейност „домашен помощник” финансирането от ЕСФ е 87763
лв.
От 01.09.2008 г. ще бъдат назначении 40 социални асистента и 50 домашни помощници,
които ще обслужват 99 възрастни лица от община Долна Митрополия.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Долна Митрополия и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.

