
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

 
ПРОЕКТ 

„ПОДКРЕПА В ДОМАШНА 
СРЕДА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“ 

14 май 2014 г. 

Ритуална зала, Община Габрово 



ПРОЕКТ 
   „ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА    

ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“ 

Договор за безвъзмездна финансова помощ  

BG051PO001-5.1.04-0042-C0001 
 

Схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“ 
BG051PO001-5.1.04, съфинансирана от Европейски социален фонд 

на Европейския съюз 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  
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БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТА 
 

ОБЩИНА ГАБРОВО 

• Продължителност на проекта –  

1 февруари 2013 – 31 май 2014 г.  
 

• Стойност на проекта – 210 196,98 лева  
 

• Териториален обхват – Община Габрово 



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

• Създаване на условия за достоен живот и социална 
активност на деца и възрастни с трайни увреждания, 
както и на хора с ограничения или невъзможност за 
самообслужване; 

• Осигуряване заетост на безработни лица; 

• Придобиване на нови и повишаване на съществуващите 
компетенции на включените лица; 

• Развитие на системата за предоставяне на социални 
услуги в домашна среда в община Габрово. 



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

• Безработни лица в трудоспособна възраст; 

• Деца и възрастни хора с трайни увреждания, с 
ограничения  или невъзможност за самообслужване; 

• Възрастни хора със затруднения при изпълнението на 
ежедневни дейности. 

 



 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 
 

МОДУЛ І: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРОЕКТА 

ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 
 

• Периодични публикации в местната преса и интернет 
страницата на Община Габрово; 

• Разработени информационни материали за 
популяризиране на социалната услуга и финансиращия 
орган; 

• Периодично излъчване на радиосъобщения. 



 
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

МОДУЛ ІІ: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  
СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ 

 
ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ 

 

• Проведена процедура през месец март 2013 г. за подбор 
на лица, кандидати за работа като социални асистенти – 
подадени заявления за работа от 150 лица; 

• Сключени трудови договори  с 30 лица на длъжността 
социален асистент; 

• Прекратени трудови правоотношения с 5 лица. 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 
 

ОБУЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ 

• Проведено тредневно въвеждащо обучение  на 
социалните асистенти; 

• Осъществени три групови супервизии на асистентите; 

• Предоставена възможност за провеждане на 
индивидуална консултация при заявка и потребност от 
страна на социалния асистент. 









РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  
 

ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ  
И ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ  

НА УСЛУГАТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“  
В ОБЩИНА ГАБРОВО 

 

• Подадени заявления за ползване услугите на социален 
асистент от 266 лица; 

• Изготвени оценки на потребностите от дирекция 
„Социално подпомагане“ – Габрово на 262 кандидати. 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 
 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА  
„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ 

• Регламентиране предоставянето на социалната услуга – 
правилник за вътрешния ред; методика за изчисляване на 
потребителската такса; договор за ползване на социалната 
услуга; процедури и др.; 

• Ежемесечно изготвяне на графици за работа на социалните 
асистенти; 

• Сключени тристранни договори за ползване на социалната 
услуга с всеки потребител. 

 







ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА 

• За периода на предоставяне на социалната услуга – 1 април 
2013 – 31 март 2014 г. са обхванати 161 лица, от които 4 деца 
с увреждания; 

• Ежемесечно социалните асистенти обслужваха около 120 
лица, намиращи се в затруднено социално, здравно и 
икономическо състояние; 

• Прекратени договори за ползване на услугата с 37 лица. 

Услугата се предоставя на територията на град Габрово и кметствата – 
Враниловци, Янковци, Гергини, Думници, Николчовци и Гарван. 



ПРОВЕДЕНИ  
ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ 

• Реализиране на дейности по публичност  и визуализация; 

• Въвеждащо обучение, супервизия и последваща подкрепа 
на социалните асистенти; 

• Доставка на оборудване и обзавеждане; 

• Одит на проекта. 



СЪТРУДНИЧЕСТВО  
И ПАТРНЬОРСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

• Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово; 

• Дирекция „Бюро по труда “ – Габрово; 

• Вестник „100 Вести“– Габрово; 

• „Дарик радио“ – Габрово; 

• „Елмазови“ ООД – Габрово; 

• Сдружение „Шанс и подкрепа“ – Трявна; 

• „Гранд - Торнторн“ ООД – София; 

• ЕТ „Емилия Петрова“– Габрово; 

• „Стемо“ ООД – Габрово. 

 



ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО 

• Продължаване предоставянето на услугата социален 
асистент като общинска дейност от 1 август 2014 г. чрез 
„Заведения за социални услуги“ – предстои сформиране на 
второ звено за услуги в домашна среда; 

• Продължаване трудовата ангажираност на 9 лица от 
включените по проекта; 

• Извършване подбор на лицата, желаещи да ползват 
услугите на социален асистент. 



РЕЗУЛТАТЪТ  



БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.,  

съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз 

 

 


