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ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 

ДВАДЕСЕТ И  ВТОРИ  ПРОЕКТЕН  МЕСЕЦ  

 

 

          На 30.04.2018г. приключват дейностите, изпълнявани по проект “Грижа в домашна среда“ 
на територията на община Тервел. За периода от 19 месеца бяха предоставени почасови 
интегрирани услуги на 95 нуждаещи се от подкрепа лица и техните се
селата Ангеларий, Безмер, Божан, Главанци, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, 
Кочмар, Мали Извор, Нова Камена, Орляк, Поп Груево, Честименско. Обгрижени с много 
внимание, любов, професионализъм и търпение са 44 потребители на со
асистент“ и 51 потребители на социална услуга“Домашен помощник“. Всеки месец с 
нетърпение се очакваха срещите с медицинския специалист, психолога и социалните 
работници. Посещенията им обикновено изпълнени с много емоции, вложени знани
в индивидуалната и групова работа, проявена съпричастност при преодоляването на поредната 
трудност по време на изпълнение на поставената задача, удоволетворение от всеки постигнат 
„малък“ напредък или осигурена необходима „придобивка“, облекчава
превръщаше в най-желаните посетители. Нужда от подкрепа, напътствия имаха и домашните 
помощници, личните асистенти, особено тези който за първи път упражняваха професията. При 
осъществяването на дейност“Консултиране на персонала“ са реали
дивидуални и групови консултации за наетите лица от психолога в центъра за домашна грижа.                                    
Екипа за организация и управление на проекта, съвместно с експертния екип на центъра за 
домашна грижа проведе три кампании за прием на желаещи кандидат
обгрижващи лица. Постигнати резултати 
от подкрепа в ежедневието лица и 121 заявления на кандидати за лични асистенти и домашни 
помощници. Създадени общо 284 индивидуални досиета  и придружаваща документация. Двете 
ни социални работнички проведоха три планирани обучения, като по
62 лица. С 29 от тях се сключиха и трудови договори.  Разходваните средства за 
възнаграждения на обгрижващия персонал възлизат на 435
вътрешен контрол отчита високо качество на предоставяните подкре
услуги, като всички потребители очакват запазване и ново финансиране на пакета от почасови 
услуги след приключване на проектните дейности. През месец април психологът в центъра за 
домашна грижа организира и проведе изложба 
и творби на част от потребители бяха изложени на специално място в сградата на общинска 
администрация за радост и вдъхновение на граждани, общински служители и гости. Ето и 
някои от тях: 
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ДВАДЕСЕТ И  ВТОРИ  ПРОЕКТЕН  МЕСЕЦ  –  АПРИЛ 

 

На 30.04.2018г. приключват дейностите, изпълнявани по проект “Грижа в домашна среда“ 
на територията на община Тервел. За периода от 19 месеца бяха предоставени почасови 

нуждаещи се от подкрепа лица и техните семейства в гр.Тервел и 
селата Ангеларий, Безмер, Божан, Главанци, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, 
Кочмар, Мали Извор, Нова Камена, Орляк, Поп Груево, Честименско. Обгрижени с много 
внимание, любов, професионализъм и търпение са 44 потребители на со

потребители на социална услуга“Домашен помощник“. Всеки месец с 
нетърпение се очакваха срещите с медицинския специалист, психолога и социалните 
работници. Посещенията им обикновено изпълнени с много емоции, вложени знани
в индивидуалната и групова работа, проявена съпричастност при преодоляването на поредната 
трудност по време на изпълнение на поставената задача, удоволетворение от всеки постигнат 
„малък“ напредък или осигурена необходима „придобивка“, облекчава

желаните посетители. Нужда от подкрепа, напътствия имаха и домашните 
помощници, личните асистенти, особено тези който за първи път упражняваха професията. При 
осъществяването на дейност“Консултиране на персонала“ са реализирани общо 750 часа ин
дивидуални и групови консултации за наетите лица от психолога в центъра за домашна грижа.                                    
Екипа за организация и управление на проекта, съвместно с експертния екип на центъра за 
домашна грижа проведе три кампании за прием на желаещи кандидат
обгрижващи лица. Постигнати резултати -  приети и обработени 163 заявления
от подкрепа в ежедневието лица и 121 заявления на кандидати за лични асистенти и домашни 
помощници. Създадени общо 284 индивидуални досиета  и придружаваща документация. Двете 
ни социални работнички проведоха три планирани обучения, като подготвиха за работа общо 

от тях се сключиха и трудови договори.  Разходваните средства за 
възнаграждения на обгрижващия персонал възлизат на 435 362.49 лв. Провеждания ежемесечен 
вътрешен контрол отчита високо качество на предоставяните подкрепящи и специализирани 
услуги, като всички потребители очакват запазване и ново финансиране на пакета от почасови 
услуги след приключване на проектните дейности. През месец април психологът в центъра за 
домашна грижа организира и проведе изложба - „Шарена работилница“. Изработените рисунки 
и творби на част от потребители бяха изложени на специално място в сградата на общинска 
администрация за радост и вдъхновение на граждани, общински служители и гости. Ето и 
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На 30.04.2018г. приключват дейностите, изпълнявани по проект “Грижа в домашна среда“ 
на територията на община Тервел. За периода от 19 месеца бяха предоставени почасови 

мейства в гр.Тервел и 
селата Ангеларий, Безмер, Божан, Главанци, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, 
Кочмар, Мали Извор, Нова Камена, Орляк, Поп Груево, Честименско. Обгрижени с много 
внимание, любов, професионализъм и търпение са 44 потребители на социална  услуга“Личен 

потребители на социална услуга“Домашен помощник“. Всеки месец с 
нетърпение се очакваха срещите с медицинския специалист, психолога и социалните 
работници. Посещенията им обикновено изпълнени с много емоции, вложени знания и умения 
в индивидуалната и групова работа, проявена съпричастност при преодоляването на поредната 
трудност по време на изпълнение на поставената задача, удоволетворение от всеки постигнат 
„малък“ напредък или осигурена необходима „придобивка“, облекчаваща ежедневието ги 

желаните посетители. Нужда от подкрепа, напътствия имаха и домашните 
помощници, личните асистенти, особено тези който за първи път упражняваха професията. При 

зирани общо 750 часа ин-
дивидуални и групови консултации за наетите лица от психолога в центъра за домашна грижа.                                    
Екипа за организация и управление на проекта, съвместно с експертния екип на центъра за 
домашна грижа проведе три кампании за прием на желаещи кандидат-потребители и 

приети и обработени 163 заявления на нуждаещи се 
от подкрепа в ежедневието лица и 121 заявления на кандидати за лични асистенти и домашни 
помощници. Създадени общо 284 индивидуални досиета  и придружаваща документация. Двете 

дготвиха за работа общо 
от тях се сключиха и трудови договори.  Разходваните средства за 

362.49 лв. Провеждания ежемесечен 
пящи и специализирани 

услуги, като всички потребители очакват запазване и ново финансиране на пакета от почасови 
услуги след приключване на проектните дейности. През месец април психологът в центъра за 

аботилница“. Изработените рисунки 
и творби на част от потребители бяха изложени на специално място в сградата на общинска 
администрация за радост и вдъхновение на граждани, общински служители и гости. Ето и 
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