ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001
„Нови възможности за грижа"

РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Напредък по проект" Нови възможности за грижа" в Община БелицаM2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
Продължава реализацията на дейностите по проект" Нови възможности за грижа" в
Община Белица, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси"2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд, съгласно сключено споразумение № BG05-01021 /24.03.2015г. между Агенция за социално подпомагане , в качеството си на Водеща
организация и Община Белица-Партньор.
Неговата основна цел е осигуряване по иновативен начин на разнообразни и качествени
социални услуги в домашна среда и подобряване качеството на живот на хора, които са
в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална
изолация.
От месец май 2015г. до настоящия етап, социалната услуга „Личен асистент" са
ползвали 41 потребители в община Белица.
На личните асистенти
бе осъществено въвеждащо обучение за тези, които не са
преминали такова по други сходни проекти и програми. През м. октомври бе проведено
поддържащо обучение, с оглед повишаване на професионалните умения и мотивация
да предоставят качествени социални услуги в домашна среда, което от своя страна
допринася близките на хората, които получават социални услуги, да се чувстват поспокойни и да не се откъсват от работа.
След получаване на писмо с H3x.№BG05-5/06.01 .2016Г. ОТ Водещата организация за
изпълнение на Дейност 6 „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни
ситуации и супервизия на наетите лични асистенти.Контрол на качеството на
услугата", Екипа по проекта при община Белица осъществи среща със служителите от
Дирекция
„Социално
подпомагане"-Якоруда,ангажирани
с
изпълнението
на
супервизията.
След съгласуване със супервизора
Екипа по проекта реши провеждането на
супервизията да се осъществи в началото на м.февруари 2016г.
Предоставянето на социалната услуга"Личен асистент" ще продължи до 29.02. 2016
год., като се предвижда след осъществяване на нов подбор на потребителите да бъдат
включени във вече одобрения проект на община Белица"Независим живот".
Община Белица в качеството си на партньор носи цялата отговорност за съдържанието
на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Агенцията за социално подпомагане.
ЕКИПА ПО ПРОЕКТА

