В район „ Витоша „ – СО стартира проект „ Независим живот „

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Информираме ВИ, че в район „ Витоша“ стартира проект „ Независим живот“,
който ще се изпълнява в продължение на 20 месеца.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „
Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз.

Документи се подават:

ОТ 17.10.2016г. до 31.10.2016г.
 Подаването на документи за включване в Проекта се извършва
в общината ( района ), по местоживеене на кандидата ( настоящ
адрес )
 За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да
кандидатстват лица с трайни увреждания, които не са в
състояние да се самообслужват, както следва :


Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване
 Хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване
 Самотно живеещи тежко болни лица
 Семейства на деца с увреждания

Необходими документи за кандидат-потребители:







ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, което ще получите в общината(района)
Документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане
(копие)
Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник,
попечител ( копие )
Експертно решение на ТЕЛК/ ДЕЛК/ НЕЛК ( копие )
Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на
кандидата за услугата ( копие )
Пълномощно ( свободен текст ), за лицето, което подаде заявление от името
на кандидата – когато не се подава лично



Документ от личен лекар за здравния статус на потребителя

Кандидатите за потребители на услугата / или техен представител/, подават
документите /или чрез свой представител/
от 17 октомври до 31 октомври 2016 г., включително в общината /района/

За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват лица в
ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, отговарящи на едно от следните изисквания:

 Безработни лица;
 Трудово заети лица:наети или самонаети, които могат да извършват
допълнителен почасов труд;
 Неактивни лица /студенти или придобили право на професионална пенсия
за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/, които могат да
извършват допълнителен почасов труд.
Необходими документи за кандидатите - лични асистенти











ЗАЯВЛЕНИЕ - по образец, който ще получите в общината / района/
Документ за самоличност /копие/
Автобиография
Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/
Служебна бележка от образователна институция /ако кандидатът учи –
редовна форма/
Пенсионно разпореждане / само за кандидат, който е придобил право на
професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/
Копие на сертификат/и за завършени курсове по сходни програми / проекти
/или декларация – свободен текст, с охисание на завършен обучителен курс/
Пълномощно /свободен текст/ за лице, което да подаде заявлението от името
на кандидата – ако не се подава лично
Копие от трудова книжка (оригинал)

Кандидатите за ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ подават документи лично или чрез свой
представител от 17 октомври до 31 октомври 2016 г. включително в общината
/района/

