BG051PO001-5.1.04
„ПОМОЩ В ДОМА“
ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0171-С0001
„Създаване на звено за услуги в домашна среда в Община Радомир”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВА
Община Радомир обявява нов прием на документи за потребители желаещи да
ползват почасови социални услуги в домашна среда по проект „Създаване на звено за
услуги в домашна среда в Община Радомир”
Общата цел на проекта е създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и
предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна
невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация в Общината.
1. Желаещите да ползват социалната услуга трябва да отговарят на следните
условия:
 Лица/деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване /физически увреждания удостоверени с ТЕЛК , НЕЛК, протокол от
ЛКК/ или други актуални медицински документи, с които се удостоверява
здравословното състояние на кандидата
 Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване , които не са в
състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си;
2. Други изисквания :
 Да имат настоящ адрес на територията на Община Радомир;
 Да заплащат такса за услугата, която е обвързана с продължителността на
предлаганата услугата и с получавания доход.
3. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за
участие в подбора са:
 Заявление по образец от кандидата или от негов законен представител – настойник,
родител, попечител, когато става дума за дете под 18г. или за пълнолетно, но
недееспособно лице;
 Медицински документи (Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/ЛКК , копие от
амбулаторен картон или други актуални медицински документи, с които се
удостоверява здравословното състояние на кандидата);/ако е приложимо/
 Допълнителни документи, удостоверяващи личния доход на кандидата, се изискват при
необходимост, /ако лицето е одобрено за ползвател на почасови услуги/
Документите на кандидат потребителите ще се приемат от 12.07.2013 г. до
31.07.2013 г. в община Радомир ет.4, ст.312

Инвестира във вашето бъдеще!

