Об щина Антон стартира нова социална услуга „Асистентска
подкрепа“ в из пълнение на Закона за социалните услуги
Об щина Антон в качеството си на доставчик на нова социална услуга
„ Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги
О Б ЯВ ЯВ А
от 01. 02. 2021 г. стартира прие ма на докуме нти от кандидати за
потребители на социалната услуга „Ас истентска подкрепа“
„ Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която
вкл ючва е жедневна почасова подкрепа в дома шна среда на деца и лица с
трайни увре ждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъз мо жност за
самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „ Социален
асистент“.
Потребители на социалната услуга „Ас истентска подкрепа“, съгласно
Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
 лица в над трудоспособна възраст в невъз мо жност за самообслужване,
които нямат определена по съответния ред степен на намалена
работоспособност;
 деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увре ждания с
определена чужда помо щ, които не ползват асистентска подкрепа,
помо щ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се
получава помо щ за грижа в дома шна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват
социалната услуга „ Асистентска подкрепа” по настоя щ адрес, като при
извър шване то на оценка на по требнос ти те о т ползване на услуга та се
из исква т:
 Заявление- декларация / по образец/;
 Документ за самоличност (за справка);
 Експертно ре шение на ТЕЛК/ НЕЛК; Ме дицински протокол на ЛКК;
Друг и медицински документи – актуална епикриза и др.;
 Пълномо щно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).
Ма кс ималната продължителност за полз ване на социалната услуга
„ Ас истентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки
работен ден, съобраз но изго твена та предварителна оценка на
по требнос ти те
и последва щите
индивидуална оценка на
по требнос ти те, индивидуален план за подкрепа и сключе ния дог овор за
ползване на услугата.
Заявяване то от кандидатите за потребители, желае щи да ползват
социалната услуга „ Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за
социалните услуги се подават от 01. 02. 2021 г. в сградата на Об щина
Антон, всеки работен ден от 08: 30 до 17: 00 часа
Документи по образец за социалната услуга „ Асистентска подкрепа“
могат да бъдат получени от Об щина Антон.
За допълнителна информация тел. 0882 243 516 и тел. 0882 243 513

