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Проект BG05M9OP001-2.002-0276“Грижа в домашна среда“
на човешките ресурси“, съфина

ПРОЕКТ  BG05M9OP001
ПРОЦЕДУРА  BG05M9OP001

ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 
ВТОРИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ 

 
Вторият проектен месец от изпълнението на
домашна среда“,процедура BG05M9OP001
август 2016г. Характеризира се с усилена подготовка 
процедури за подбор, оценка, класиране на
ното звено -Център за домашна грижа в община Тервел.Е
проекта осъществи следните дейности:
 

 Изготви заповеди за сформиране на постоянни комиси
за потребители, лични асистенти, домашни помощници, медицински специалисти; за 
разглеждане на жалби и сигнали за периода на реализация на проекта. 

 Проведе процедура за кандидатстване и наемане на медицински специалист в
експертния екип на центъра за домашна грижа

 Приложи разнородни мерки з
длъжностите личен асистент, домашен помощник и широката общественост. 

 Консултира представители на целевите групи по проекта и техни 
сроковете и видовете документи за включване в проектните дейности, разно
услуги, които ще се  предоставя

 Разработи, комплектова 
провеждане на процедурите по кандидатстване, оценяване и класиране на 
от услугите лица и кандидатите за обслужващ персонал.

 Създаде проектно досие, подреди и съхрани текущата отчетна документация.
 Със заповед на кмета на община Тервел бе определен експер

домашна грижа в община Тервел, включващ двама социални работници, медицински 
специалист и психолог. 
 

 
 

                     ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

“Грижа в домашна среда“, финансиран от Оперативна програма „
“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 

BG05M9OP001-2.002-0276“ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“
BG05M9OP001-2.002“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 
 

ВТОРИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ – АВГУСТ 2016г. 
 
 

проектен месец от изпълнението на проект BG05M9OP001-
BG05M9OP001-2.002„Независим живот“, обхваща периода 1

се с усилена подготовка и организация
класиране на потребители и персонал за екипите на новосъздаде

Център за домашна грижа в община Тервел.Екипа за управление и организация на 
осъществи следните дейности: 

Изготви заповеди за сформиране на постоянни комисии за оценка и подбор на кандидати 
за потребители, лични асистенти, домашни помощници, медицински специалисти; за 
разглеждане на жалби и сигнали за периода на реализация на проекта. 
Проведе процедура за кандидатстване и наемане на медицински специалист в
кспертния екип на центъра за домашна грижа. 

Приложи разнородни мерки за информиране на нуждаещи се лица, кандидати за 
личен асистент, домашен помощник и широката общественост. 

Консултира представители на целевите групи по проекта и техни 
сроковете и видовете документи за включване в проектните дейности, разно

предоставят от центъра за домашна грижа и други. 
 и осигури необходимите формуляри,образци,приложения за 

на процедурите по кандидатстване, оценяване и класиране на 
от услугите лица и кандидатите за обслужващ персонал. 
Създаде проектно досие, подреди и съхрани текущата отчетна документация.
Със заповед на кмета на община Тервел бе определен експертният екип на центъра за 
домашна грижа в община Тервел, включващ двама социални работници, медицински 
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, финансиран от Оперативна програма „Развитие 
сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

“ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“ 
“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ 

 

-2.002-0276 “Грижа в 
обхваща периода 1-31 

и организация за провеждане на 
персонал за екипите на новосъздаде- 
кипа за управление и организация на 

ценка и подбор на кандидати 
за потребители, лични асистенти, домашни помощници, медицински специалисти; за 
разглеждане на жалби и сигнали за периода на реализация на проекта.  
Проведе процедура за кандидатстване и наемане на медицински специалист в 

а информиране на нуждаещи се лица, кандидати за 
личен асистент, домашен помощник и широката общественост.  

Консултира представители на целевите групи по проекта и техни близки относно 
сроковете и видовете документи за включване в проектните дейности, разнообразните 

центъра за домашна грижа и други.  
необходимите формуляри,образци,приложения за 

на процедурите по кандидатстване, оценяване и класиране на нуждаещи се 

Създаде проектно досие, подреди и съхрани текущата отчетна документация. 
тният екип на центъра за 

домашна грижа в община Тервел, включващ двама социални работници, медицински 


