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Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” по 
Споразумение между община Малко Търново и Агенцията за социално 
подпомагане (АСП), като конкретен бенефициент по договор за безвъзмездна 
финансова помощ, Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-
2.2015.001 „Нови алтернативи” на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014 – 2020. Процедурата се осъществява с финансовата 
подкрепа на Европейския социален фонд. 

 Общата цел на проекта е: Постигане на по-ефективна и устойчива 
общинска политика за подкрепа на нуждаещи се от обслужване в ежедневието 
лица с увреждания и самотни възрастни хора и превръщане на община Малко 
Търново в район с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които 
допринасят за подобрено качество на живота, максимална самостоятелност, 
пълноценна реализация и грижа за индивидите и общностите в риск. 

С реализацията на този проект  се създава възможност за приемственост 
и гарантиране на обслужването на лица и деца, които досега ползваха 
социални услуги финансирани по други национални и оперативни програми.  

Дадена бе възможност на всички хора, които са в частична или пълна 
невъзможност за самообслужване да подадат заявление и да ползват  
почасова помощ за организация на бита и справяне с ежедневието.  

През периода на изпълнение на проекта в деловодството на община 
Малко Търново постъпиха  27 бр. заявления от кандидати за потребители. След 
направения прецизен подбор, извършен на база на изготвена от социален 
работник от Дирекция “Социално подпомагане” социална оценка, съгласно 
утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор на АСП, „Методика за 
оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги“, в 
проекта бяха включени 15 лица, като от тях 2 са деца.  

След  провеждане на конкурс за подбор на персонал, по проекта бяха 
одобрени и сключени трудови договори с 9 безработни лица, които след 
проведено обучение получиха ключови компетенции   по предоставяне на  
почасови дейности за лична помощ  

С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на 
социалните услуги, в рамките на проекта  се осъществява мониторинг и 
вътрешен контрол от екип за управление на Проекта. Контролът включва 
ежемесечни посещения в домовете на потребителите и наблюдения по 
отношение на всички дейности на проекта, контрол на качеството на 
предоставяната услуга, контрол по отношение на договорените дейности, 
начина и времето на изпълнението им от  личните асистенти. 
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            Развитието на услугата „Личен асистент“ е предпоставка за социална 
справедливост спрямо хората, които поради различни ограничения от 
физически характер са в рискова зависимост от институционален тип грижи. 
 

Ръководството на Община Малко Търново се надява, че с реализацията 
на този проект ще се създадат условия за укрепване и разширяване на 
целевата група, като отново ще подкрепи както самите лица, така и зависимите 
членове на семейството и ще даде възможност за активното им участие в 
социално-икономическия живот на общността. Ще допринесе за преодоляване 
на безработицата в общината и ще създаде реална възможност за наетите 
лица да преминат от сектора на социалната икономика към реалния пазар на 
труда. 
 
ИРИНА АПОСТОЛОВА 
Ръководител на проекта 

 


