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По съдържанието:  

Програмата „Асистенти на хора с увреждания“ и нейните цели. Личен и социален Асистент. 
Кой може да бъде клиент в програмата? Условия за въвеждане в програмата като личен или 
социален асистент. Актуални примери, показващи нагледно проблематиката на програмата. 
Стъпки към „Активно гражданско общество“ и новата програма в столична община. Къде е 
нашата лична отговорност и социално съзнание? 

 

 

 

 Програмата „Асистенти на хора с увреждания“ и нейните цели  

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) въвежда национална програма 
„Асистенти на хора с увреждания“ през 2003 година, която е утвърдена от Европейския план за 
развитие на човешките ресурси. Чрез програмата в споменатата година 6 230 души намират 
работни места като лични асистенти, а през 2006 техният брой нараства над 16 000 лични и 
социални асистенти. Тази дейност започва да се разпрозстранява по различни проекти или 
организации, които работят с подкрепата на МТСП по програмта в съответната област в 
страната. 
Основни цели на програмата са: Осигуряване на заетост на безработни лица, които 
предоставят качествени грижи в семейна среда на лица с увреждания и тежко болни самотни 
хора; постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност; оказване 
на съществено влияние върху намаляването на броя на настанените в специализирани 
институции хора с увреждания чрез извеждането им в семейна среда; разкриването на работни 
места в социални услуги. 

 Личен и социален Асистент 

Програмата „Асистенти на хора с увреждания“ предлага упражняването на две дейностти: 
Личен и Социален Асистент. „Дейността „Личен Асистент“ цели осигуряване на заетост на 
безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни 
увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. Дейността „Социален Асистент” цели осигуряване 
на заетост на безработни лица за задоволяване на ежедневни потребности, организиране на 
свободното време на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, осъществяване 
на дейности за тяхното социално включване.“ 
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 Кой може да бъде клиент в програмата?  

„Лицата, които искат социален асистент трябва да са с 90 или над 90 на сто трайно намалена 
работоспособност с определена чужда помощ, да са деца с 50 или повече от 50 на сто 
намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ, или да са 
тежкоболни самотни хора със затруднено самообслужване, удостоверено с протокол на 
лекарска комисия за представяне пред ТЕЛК“, предава БТА. 

 Условия за въвеждане в програмата като личен или социален асистент 

Условията за кандидатстване за една от тези дейностти са следните: личният асистент трябва 
да е от близкия семеен или роднински кръг на лицето с увреждане и двамата да живеят на едно 
и също място. Трябва да е регистриран като безработен в бюрото по труда и да има доход под 
72 лв. месечно и съответно да не получава пенсия. 
В различни области хората са изправени пред трудността изобщо да се „сдобият“ със социален 
асистент или да получат разрешение за личен асистент, който да се грижи за свой роднина с 
парично заплащане, защото това зависи от изпълняемостта на условията, на които 
кандидатстващият за дейността трябва да отговаря, за да бъде въведен в програмата. 

 Актуални примери, показващи нагледно проблематиката на програмата 

Гражданка от град Павликени споделя за електронното списание„Аз-жената“, че майка й е 100% 
инвалид и в момента я гледа без никакви средства. Напуснала е работа и е безработна, за да 
се грижи за нея. Тя се обръща към социални грижи с въпроса, как може да стане личен 
асистент. В отговор й казват, че няма никакви шансове, защото мъжът й работи. 
Гражданка от град Плевен споделя за вестник „Сега“, че всеки, който отговаря на условията е 
получил личен асистент. Дори има някои изключения да се осигури асистент на човек, който не 
отговаря на доходния критерий, но има спешна нужда от помощ. В много случаи обаче човек 
търси асистент, точно защото няма близък за помощ, разказва още жената. Например случаят 
с баща й е такъв. Тя работи във Велико Търново, а сестра й в Плевен. „И ако броят на личните 
асистенти е без ограничение, то възможностите за останалите са многократно по-малки. В 
случай, че няма близък, лицето с увреждане може да кандидатства за социален асистент. За да 
предложи тази услуга на жителите си, общината трябва да спечели проект на конкурсен 
принцип пред Агенцията по заетостта. Т.е. обхватът на програмата, въпреки че е национална, 
зависи от активността на общините. Социални асистенти могат да бъдат безработни лица с 
педагогическо или медицинско образование, или с опит в сферата на предоставянето на 
социални услуги. Това е добре, но пък ограничава броя на лицата, които могат да оказват 
грижи“ кометира още вестникът.  Опитът показва, че точно поради трудността да се ангажират 
хора в дейността „Социален асистент“ и заради споменатите професионални ограничения, 
понякога един социален асистент предоставя необходимата услуга на повече от един клиент. 

 Стъпки към „Активно гражданско общество“ и новата програма в столична 
община 

През периода, в който се развива по-смело предложената програма от МТСП е направена 
петиця срещу условията за каднидатстване за двете дейностти. От коментарите и исканията на 
хората се разбира, че условията за кандидатстване са направо недопустими, неотговарящи на 
нуждите на хората в неравностойно положение и също така, поставящи техните близки в 
абсурдни ситуации, в които те не могат да намерят разрешение за индивидуалните и семейни 
нужди. По-скоро програмата е направена с оглед на това да намерят повече безработни 
работа, а не с оглед на това, кое е най-доброто за нуждите на хора в неравностойно 
положение. 
През 2006 започват дискусии в община Добрич за промяна на условията за кандидатстване на 
новата асистентна дейност. А през лятото на 2009 година, по време на новото правителство се 
открива нова програма с наименованието: „ Асистенти за независим живот“ , но само за община 
София. Тя е с променени условия за кандидатстване, т.е. всеки може да кандидатсва. 
Програмта се състои от различни разклонения по проекта „Социални услуги за достоен и 
независим живот” – дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” – и Национална 
програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания. 

http://www.socialniprava.info/article1777.html
http://www.az.government.bg/Projects/Prog/AHU/Frame_AHU.htm
http://www.az-jenata.com/index.php?offset=127&page=article&aid=3752
http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=3153&sectionid=5&id=0001301
http://bgpetition.com/lichen_asistent/page-1.html
http://www.dobrichmedia.com/novini/27_06_2006_4.php
http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=31
http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=31
http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=31
http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=31


 Къде е нашата лична отговорност и социално съзнание? 

До тук добре, но: Какво се случва с останалите общини? Колко години трябва да минат, за да се 
установи кооперативна работа със Столична община или с някоя друга, която прави добър опит 
в споменатата дейност? Достатъчно ли е изготвянето и „тръгването“ на разнообразни 
национални програми? Колко хора знаят за тези програми и кой може да ги посъветва и да им 
помогне? В самите институции неведнъж всеки един от нас е срещал намръщени, сериозни 
лица, които са там за да помагат, но се държат едва ли не като че ли ние обикновените хора ги 
обезпокояваме и тормозим с нашите нормални желания и човешки права. Къде е човещината и 
социалната мисъл у всеки един от нас? В програмите ли? Или, ако не друг, то поне президентът 
трябва да е човечен. Или ако не е човечен, то той е длъжен да е такъв, та нали е президент! На 
кого да помогне той по-напред? През третото тримесечие на 2006 година например получава 2 
382 молби и жалби със социален характер. 

 
Какво ще кажем на края на мандата на новото правителство? И то ли единствено ще бъде 
отговорно за израстването на новото мислене в сърцето на Балканите? Достатъчни ли са 
проектите в смисъла на социална инициатива, които се реализират еднократно и то на едно 
определено място, най-вече в столицата? След известно време запазването и 
разпространяването на социалната инициатива се занемаряват и какво остава? 
Не е ли време да помислим как трайно да открием и запазим съкровището на 
българското общество, работейки със сърцата си и мислите си върху социалните 
проблеми в обществото? 

 
В този смисъл искам да обобщя проблематиката и да ви приканя към дискусия със следните 
народни поговорки: „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ!“, „Нивата не ще молитва, 
а мотика“, „Сговорна дружина, планина повдига!“, „Ако искаш да вземаш, научи се да 
даваш“, „Ако не разбиеш калта, не стават кирпичи“, „Глас народен — глас божи“. 

С поздрав, 
Яница 
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