ОБЯВЛЕНИЕ
Община Чирпан стартира набирането на кандидат-потребители и кандидати за
домашни помощници по Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда”.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на
персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и
хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по
съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1.
Подобряване на качеството на живот на хора с от 80 до 89,99 на сто степен
на трайно намалена работоспособност или вид и степен на уврежданес определена чужда
помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са
освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България,
чрез предоставянето на персонална грижа в домашна среда, насочена към подпомагане на
ежедневните им потребности за самообслужване.
2.
Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време на наетите по
Програмата лица.
4.
Социална сигурност на включените в Програмата лица в краткосрочен план
(социално и здравно осигуряване) и в по-дългосрочен план (пенсионно осигуряване).
ОБХВАТ НА ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ПРОГРАМАТА
1.
Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.
Безработни лица, обект на Програмата, които могат да се включват в нея само при
изявено тяхно желание, са:

полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст;

родители, които отглеждат сами детето/децата си;

настойници и попечители;

бременни жени след третия месец на бременността им;

лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за
болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;

лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща
и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно
от чужда помощ.
1.2.
Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по
Програмата, могат да бъдат хора:
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1.2.1. с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид
и степен на увреждане с определена чужда помощ;
1.2.2. на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са
освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в РБългария.
За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за
самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на
медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за
включване в Програмата;

живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;

са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да
задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на
храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).
В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат
удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на
горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването
на заявленията.
Лицата по могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните
условия:

месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца
на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на
гарантирания минимален доход (ГМД = 75 лв.), определен с Постановление на
Министерския съвет;

да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на
капитала на търговско дружество;

да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу
задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато
поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в
нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година
собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални
части от тях;

да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот
и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата
стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;

да не са включени в механизма лична помощ;

да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в
домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми,
програми, и проекти.
СТАРТ НА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
02.03.2020 ГОД.
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ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА
1.
Кандидатстване за включване в Програмата
1.1.Лицата, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител,
подават в
Общинската администрация по настоящадрес Заявление-декларация за
включване – Приложение № 2;
1.2.
Общинската администрация предоставя по служебен път чрез Системата за
сигурно електронно връчване (ССЕВ)на съответнта дирекция „Социално подпомагане“:
- копия от подадените заявленияи приложените документи от кандидатпотребителите за извършване на проверка за наличието на условия за включване в
Програмата;
- списък на кандидат-потребителите съдържащ трите имена и настоящ адрес
съгласно Приложение № 3.
1.3. В10-дневен срок от получаване на информацията по т. 1.2 дирекция „Социално
подпомагане“ извършва проверка и връща на общината чрез ССЕВ попълнено
Приложение № 3, съдържащо информация за всеки кандидат-потребител.
2. Индивидуална оценкана потребността от персонални грижи в домашна среда:
2.1. Общинската администрация извършва индивидуална оценка на потребността от
персонални грижи в домашна среда на кандидат-потребителите, които отговарят на
условията за включване в Програмата, въз основа на утвърдените критерии, съгласно т.
9.1 от Раздел VIII. Институции за реализиране на програмата;
2.2. на база на оценката се определя броя на часовете на персоналната грижа в дома
за всеки кандидат-потребител, който отговаря на условията за включване в Програмата.
Броят на определените за един потребител часове не може да надхвърля 4 часа
дневно.
2.
Сключване на договори по Програмата
2.1.Работодателите по Програмата представят в съответната дирекция „Бюро по
труда” следните документи: заявка-спецификация за необходимия брой работни места,
придружена със списък на одобренитекандидат-потребители и адресите на обслужваните
от тях лица;
2.2.
Агенцията по заетостта чрез дирекции „Бюра по труда” насочва подходящи
безработни лицаи след одобрението им от работодателя и обгрижваното лице, сключва
договор с работодателя за изплащане на средства от държавния бюджет за всяко
безработно лице, наето по реда на Програмата за работа по трудов договор на пълно или
непълно работно време.
2.3.
Работодателят сключва трудов договор с лицето, одобрено за включване в
Програмата за пълно или непълно работно време, в съответствие с определения брой лица,
на които ще предоставя подкрепа в домашна среда.
За повече информация:
Община Чирпан, площад „Съединение” 1, етаж. 4, стая № 7, тел. 0416/996-40
и на страницата на Община Чирпан: www.chirpan.bg
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