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О  Б  Я  В  А 
 

ПО ПРОЕКТ проект BG05M9OP001-2.002-0282 “Създаване на дневен център за 

независим живот в община Сопот” по процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”, финансирана 

от ЕС чрез Европейския Социален фонд 

 

(социална услуга „Личен асистент“; „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ за лица с трайни увреждания 

и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,  

 

Община Сопот стартира   ПРОЕКТ  „СЪЗДАВАНЕ  НА  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  ЗА  

НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ  В  ОБЩИНА  СОПОТ“, с който ще предостави социална услуга 
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„Личен асистент“; „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ за лица с трайни увреждания 

и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.  
  

Настоящия проект предвижда създаване на Дневен център за хора с увреждания с 

подбран и нает мултидисциплинарен екип – медицинска сестра (фелдшер); психолог и 

социален работник, с цел предоставяне на комплексни социални услуги както в самия център, 

така и в домашна среда.  

 Проектът се осъществява по ОП „РЧР“ 2014-2020г. и е финансиран от ЕС чрез 

Европейския социален фонд и неговата основната цел е да се осигури достъп до интегрирани 

услуги според специфичните потребности на хора в неравностойно положение. 
 

  

Допълнителна информация може да получите на телефони: 
 
Йордан Кънчев – 03134/ 60 03; 
Мария Димитрова – 0877/ 39 29 73; 
Надежда Тодорова – 03134/ 60 03 
 


