
Стартира Проект „Нови възможности за грижа”
Понеделник, 30 Март 2015г. 10:00ч.

  

  

Община Попово Ви информира, че стартира Проект „Нови възможности за грижа”,
договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови
алтернативи" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

  

Кандидат-потребителите подават заявления за включване в социалната услуга на два
етапа:

  За първи етап - от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. включително;
За втори етап - от 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г. включително.  

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да кандидатстват:

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

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи
по образец (Приложение 1 и Приложение 1А) или чрез свой представител, от 27 март до
09 април 2015г., в Община Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1, стая 311,
понеделник – петък, 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч.

За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ 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;
- 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
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почасов труд.  

Кандидатите за лични асистенти, подават документи по образец (Приложение 6) от 27
март до 09 април 2015г., в Община Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1, стая
311, понеделник – петък, 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч.

ТУК можете да изтеглите документи за кандидатстване по този проект.
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http://files.popovo.bg/Obiavi/2015/proekti/Dokumenti_za_kandidatstvane-Proekt-Novi_vazmojnosti_za_grija-POPOVO.rar

