
 

 
 

 

 
Община Русе се включи като партньор на Агенцията за социално подпомагане, 

която беше пряк бенефициент по схема „Алтернативи“ по проект „Подкрепа за достоен 

живот“. Проектът се осъществяваше с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз. 

Целта на проекта „Подкрепа за достоен живот“ беше в национален мащаб да 

приложи нов подход за предоставяне на услуги в домашна среда чрез въвеждане на 

принципа „индивидуален месечен бюджет за социалната услуга „Личен асистент“. 

Лицата с трайни увреждания и затруднения за самоообслужване получаваха право на 

индивидуален месечен бюджет в часове за ползване на услугата. По дейност „Личен 

асистент“ се предоставяха почасови  социални услуги в дома на потребителя. 

Първоначално проектът беше одобрен с продължителност 19 месеца (с предоставяне на 

услугата до март 2012 г.), след което проектът многократно беше удължаван като  срок 

на реализация. В края продължителността на предоставянето на социалната услуга 

достигна 48 месеца.  

Една от целевите групи на социалната услуга в общността „Личен асистент“ беше 

на потребителите - лица с трайни увреждания. Другата целева група по проекта, бяха 

наетите като лични асистенти лица, които бяха лица в трудоспособна възраст - 

безработни, заети – наети и самонаети, неактивни лица (студенти или придобили право 

на пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране). 

Специфични цели на проекта бяха свързани със създаването на възможности 

лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, 

определянето на индивидуалния месечен бюджет и избора на личен асистент, както и 

да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде 

възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно 

увреждане членове на семейството. С проекта се целеше да се постигне промяна в 

разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я 

възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членовете на 

семейството, а също да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи 

за хора, нуждаещи се от помощ за обслужване. 

За четири години  в периода януари 2011 г. – декември 2014 г. в Община Русе по 

проекта за предоставяне на грижа в домашна среда на 193 потребители са усвоени 

2137485,25 лв. Потребителите на услугата „Личен асистент“ я ползваха и след 

приключването на проекта, като чрез националния бюджет бяха осигурени средства до 

края на април 2015 г. Като лични асистенти са били наети 191 лица.  

 

В партньорство на АСП с местните администрации в периода от м.06.2015 г. до 

29.02.2016г. се предоставят социални услуги по процедура «Нови алтернативи» по 

Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Нейната цел е да 

се подобри качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, отново 

чрез предоставяне на услугата „личен асистент". 

 

 


