ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Проект №BG05M9OP001-2.002-0277-С01
„Независим живот в община Септември”

ОБЯВА
Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община
Септември”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година стартира процедура за набиране на
потребители на социални услуги и лични асистенти.
І. За набиране на кандидати за ползване на услугите Личен асистент,
Телекеър, които ще се предоставят в хода на реализация на проекта могат да
кандидатстват:
 Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление
и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично
упълномощено лице, в сградата на Община Септември, ет.2, стая № 12.
Към заявлението се прилагат следните документи:
 документ за самоличност (копие и оригинал 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);
 копие от амбулаторен картон или друг документ(копие на здравна книжка), от
който да е видно кой е обслужващият личен лекар на лицето, с данни за контакт с
него.
 декларация за съгласие за обработка на личните данни ( по образец)
 декларация за подаване на заявлението от упълномощено лице
 други документи .................................................................................................................

На всички подали пълен пакет документи ще бъде извършена социална оценка на
потребностите.
ІІ. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в
трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

Безработни лица;

Пълнолетни български граждани;
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Със завършено основно или по – високо образование;
Да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са
реабилитирани;
Да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера и с хора с
увреждания и възрастни хора.

Лицата, които желаят да бъдат наети като лични асистенти към Центъра за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна
среда подават заявление и изискващите се документи в сградата на Община
Септември, ет.2, стая № 12.
Към заявлението се прилагат следните документи:

Автобиография;

Документ за завършено основно или по-високо образование;

Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата;

Документ за самоличност – копие;

Копие от удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социални
услуги по други програми или по друг ред;

Декларация за съгласие за обработка на личните данни ( по образец).
Списъка с оценените и класирани кандидати след провеждане на подбор по
документи и събеседване ще бъде обявявен на официалната интернет страница на
Община Септември и на информационното табло в сградата на Община Септември.

Може да се подават заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични
асистенти от 01.08.2016 г. до 12.08.2016 г. вкл., от 9.00 – 12.00 часа и от 13.00-17.00
часа.

За повече информация:
Лице за контакти – Емилия Чавдарова, технически сътрудник
Гр.Септември, ул. А. Стамболийски № 37А ,ет.2, стая № 12
Тел. 03561/7037
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