РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

Община Ямбол удължава срока за ползване на социалната услуга
„Личен асистент“
На основание ПМС №334/21.12.2018 г., регламентиращо предоставянето на
социални услуги от общините, между Община Ямбол и Агенция за социално подпомагане
бе сключено Споразумение № ФС01-0667 от 28.12.2018 г. По този начин Община Ямбол,
като доставчик на социални услуги, ще продължи и през 2019 г. да подпомага в домашна
среда лицата с трайни увреждания и възрастните хора, в невъзможност да се
самообслужват.
За периода 01.01.2019 г. – 31.08.2019 г. Община Ямбол ще получи 408 600,00
лева, които ще бъдат разходвани единствено и само за изплащане на трудови
възнаграждения на асистентите. Към настоящия момент като персонал са назначени на
трудов договор 116 безработни лица, в т.ч.: 62 лични асистенти, 17 социални асистенти
и 37 домашни санитари.
Към 01.01.2019 г. почасови социални услуги от типа „личен асистент“ получават
168 лица с трайни увреждания, в т.ч. и деца и възрастни хора над 65 г. възраст, които
са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват. Осигурява се адекватна
подкрепяща грижа в обичайната домашна среда, според индивидуалните им
потребности, определени чрез изготвяне на медико-социална оценка на всеки един
кандидат-потребител.
Почасови услуги, които получават потребителите:
Услуги за лична помощ, включващи: помощ за поддържане на лична хигиена, помощ
при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар и др.
Комунално-битови услуги, в т.ч: пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните
помещения, обитавани от ползвателите, приготвяне на храна, извършване на
административни услуги и плащания , извършване и/или съдействие за дребни битови
ремонти .
Услуги за социална подкрепа, включващи: помощ в общуването и осъществяване на
социални контакти; придружаване до образователни институции; придружаване при
посещение на театър, кино, изложби, концерти и др.; заявления и подаването им до
съответните институции; придружаване до здравни заведения и др.
Изпълнението на дейностите разписани Споразумение № ФС01-0667 от
28.12.2018 г. е потвърждение на ангажимента на Община Ямбол в посока на изграждане
на устойчива мрежа от разнообразни социални услуги, подкрепящи различни уязвими
социални групи от граждани, в това число деца, с цел тяхното социално включване,
намаляване последиците от социалната им изолация и подобряване качеството им на
живот.
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