
                   
ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ 

ПРОЕКТ „ЗА ПО-ДОБРА ГРИЖА” 

 

Този документ е създаден в рамките на «За по-добра грижа», който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките есурси” 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

Финансиращ орган:  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06-Социално 

включване и насърчаване на социалната икономика 

Стойност на проекта: 199 820,00 лв. 

Продължителност на проекта: 12 месеца 

 

Реализирани основни дейности: 

� Набиране на социални асистенти и домашни помощници .Изготвяне на критери 

за допустимост на кандидатите. Подсигуряване на 30 лица, заявили желание да работят 

като СА и ДП.  Кандидатите бяха избрани по изработените критерии и провеждане на 

устно интервю за установяване нивото на готовност за активно участие в проекта, след 

което бяха сключени договори с одобрените кандидати.  

 

� Провеждане на обучение.  Провеждане на въвеждащо обучение на лица- 

кандидати за СА и ДП, които до момента не са работили като такива и одобрени при 

проведеното събеседване. Беше изготвена програма за въвеждащо обучение за срок от 3 

работни дни, предоставяне на материали за обучение, осигуряване на подходяща зала, 

провеждане на обучението. Проведено поддържащо обучение (според идентифицирани 

потребности от страна на СА и ДП). 

 

� Набиране на потребители на услугите Набиране на заявления от кандидат- 

 потребители. Извършване на социална оценка на потребностите от експерти, наети за 

целта. Запознаване на всеки потребител с условията и реда за ползване на услугите; 

запознаване с дейностите по услугите, определяне размера на дължимата месечна 

такса, начина на формиране на таксата и сроковете за плащане, сключване на 

тристранни договори. Работа за изясняване на правата и отговорностите на всички 

страни по договора. Изготвяне на индивидуални планове за видовете дейности и 

честота на прилагането им в зависимост от социалната оценка. 

Предоставяне на услугите от СА и ДП. Организирането се осъществи на база 

Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата за всеки СА и ДП, 

изготвени на база на Индивидуални планове за социални услуги на потребителите, 

които съдържаха описание на ежедневните и месечните услуги по потребители, 

тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план бе 

бъде неразделна част от договора и изпълнението му бе мониторирано. Социалните 

асистенти и домашни помощници се задължаваха да попълват „Дневник на 

потребителя”, който съдържа графи за точните часове на посещение, видовете дейности 

и подпис на потребителя.  

 

� Мониторинг на предоставянето на услугите Част от системата за осигуряване на  

качествена услуга бе провеждането на мониторинг. За целите на мониторинга се 

използва писмена форма, която бе обобщавана в месечен отчет за мониторинг. В 
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месечния отчет се обобщаваха установените проблеми и предприетите мерки. Всеки 

потребител и всеки СА и ДП бе посетен минимум веднъж месечно. Резултатите от 

дейността се отразиха върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и 

върху заявките за консултации и работа по случай. Освен регулярно, мониторингът бе 

съществяван и при необходимост. Извършването на мониторинг бе важна част от 

дейностите по предоставяне на услугите. Мониторингът предоставя възможност за 

обратна връзка от потребителите; наблюдение и анализ на срещаните трудности и 

казуси и проследяване на качеството на предоставяната услуга. По този начин се 

идентифицираха нуждите от консултации от експерти, работа по случай и поддържащо 

обучение. 

 

� Оценка на резултатите от проекта. Оценката включва: - Оценка на работата на 
СА и ДП. Същата бе осъществявана на база резултатите от мониторинг, „Дневник на 

потребителя” и обратна връзка от потребителите; - Измерване на индикаторите и 

резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности.  

 

� Популяризиране на проекта.  Бяха организирани начална и заключителна 

пресконференции. Отпечатване на цветни брошури - 100 броя. Изработване на 

информационна табела за офиса на проекта. Информация в сайта на Сдружението. 


