Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел.: 08131-2795, факс: 08131-2876, Булстат 000530657, e-mail: slivopole@ruse.com

ИНФОРМАЦИЯ
Във връзка със подписано Партньорско споразумение BG-05-1807-1 от 24.03.2015г. между
Агенция Социално Подпомагане -конкретен бенефициент по проект „Нови
възможности за грижа” и Кмета на община Сливо поле и Методически указания, относно
дейностите по управлението и предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” в
Община Сливо поле-партньор по проект „Нови възможности за грижа”, финансиран,
съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер
2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по ОП „РЧР“ 2014-2020, бюджетна линия
2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ Община Сливо поле, от 27 март 2015г.
до 9 април 2015г. започва набиране на заявления от:
- Кандидати за потребители на социална услуга „Личен асистент“;
- Кандидати за длъжността „Личен асистент“.
Кой може да кандидатства за потребител на услугата „Личен асистент“:
 Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 Самотно живеещи тежко болни лица;
 Семейства на деца с увреждания.
Необходими документи:
 Заявление по образец (Приложение №1)
 документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител
(за справка);
 експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 медицински протокол на ЛКК (копие);
 други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 пълномощно, когато лицето не може само да подаде документи;
Кой може да кандидатства за „Личен асистент“:
 безработни лица;
 трудово заети лица – наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен
почасов труд;
 неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране-в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен
почасов труд.
Необходими документи:
 документ за самоличност (за справка);
 автобиография;
 документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен
асистент” квалификация;
 служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на
професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по
ОПРЧР 2007 – 2013 г.
Кандидатите за потребители на услугата „личен асистент“ и кандидатите за „личен
асистент“ подават заявления на два етапа:
- първи етап – 10 работни дни-от 27.03.2015г. до 9.04.2015г., включително;
- втори етап-15 работни дни, през четвъртия месец от стартиране на проекта-от
22.06.2015г. до 10.07.2015г., включително.



ГРАФИК
за набиране на заявления от целевите групи по населени места
в община Сливо поле
Дата
Час
Населено
Място
място
27.03.2015г.
От 9,30 до 12,00ч. С.Ряхово
В ЦСРИ «Здравец»
27.03.2015г.

От 14,00 до 15,00ч. с.Борисово

30.03.2015г.

От 10,30 до 12,00ч. Гр.Сливо поле В сградата на Общината

31.03.2015г.

От 14,00 до 16,00ч. с.Ряхово

В ЦСРИ «Здравец»

1.04.2015г.

От 10,30 до 12,00ч. С.Стамболово

В сградата на кметството

02.04.2015г.

От 14,00 до 15,00ч. С.Бабово

В сградата на кметството

03.04.2015г.

От 9,30 до 12,00ч.

В сградата на кметството

06.04.2015г.

От 13,00 до 15,00ч. с.Г.Враново

В сградата на кметството

07.04.2015г.

От 9,30 до 12,00ч.

В сградата на кметството

08.04.2015г.

От 13,00 до 15,00ч. с.Бабово

В сградата на кметството

09.04.2015г.

От 9,30 до 12,00ч.

В сградата на кметството

с.М.Враново

с.М.Враново

С.Черешово

В сградата на кметството

