Главна цел на проекта:
Повишаване качеството на живот и превенция
на социалното изключване на лица с
увреждания и умствена изостаналост чрез
предоставяне на услуги, базирани в общността.

Специфични цели:
Създаване и развиване на нови форми на
комплексни социални услуги в община
Карнобат :
1. Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с умствена изостаналост и
психически разстройства;

2.
Център за социална рехабилитация и
интеграция за пълнолетни с увреждания;
Изграждане на екипи от квалифициран,
професионално ангажиран и компетентен
персонал, в съответствие с нов,
индивидуално ориентиран подход към
нуждите на лицата с увреждания и
умствена изостаналост от община
Карнобат;
Повишаване качеството на грижа за
лицата с увреждания и умствена
изостаналост от общността.

Целеви групи:
1.

2.
3.

Лица над 18-годишна възраст с физически
увреждания, психически разстройства и
умствена изостаналост от общността,
чакащи настаняване в специализирана
институция;
Семейства на лицата потребители на
социалните услуги;
Персонала на новоразкритите социални
услуги в общността.

Очаквани ефекти върху целевата група:
 Подобряване

на

възприятията,
познавателните
потребности
и
възможности на потребителите;

 Създаване
на
условия
за
равнопоставеност, имащи за цел
повишаване информираността и
качеството на живот на хората с
увреждания.
 Подкрепяща среда за семейства;
 Подобряване на възможностите за
общуване - реч, моторика, както и
социалните умения;
 Сигурност;
 Подходящо обучение, да водят
ежедневни дейности, свързани с
личната хигиена и домакинска
работа и др.;
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Екипите за предоставяне на социални услуги по проект „Комплекс за социални услуги в
общността ”Надежда” - гр. Карнобат” вече сформирани и обучени
Проект „Комплекс за социални услуги в общността ”Надежда” - гр. Карнобат” цели не само
разкриване и функциониране на две нови социални услуги, а и подобряване на човешкия и
интелектуалния капитал, чрез осигуряване на работни места, засилване на социалното включване и
подобряване качеството на работната сила в общността.
В брой 40 от 14.10.2013 г. на в. Карнобатски глас бе оповестена обявата за подбор на персонал.
Процедурата за избор на кандидатите протече чрез подбор по документи и провеждане на
събеседвания с одобрените по документи кандидати.
Двете социални услуги ще имат общ ръководител, за чиято позиция документи подадоха 8
кандидати, а от тях допуснати до събеседване бяха 7, 1 от кандидатите не отговаряше на минимално
заложените критерии по подбор на документи.Не само за позицията ръководител бяха подадени голям
брой заявление за участие, голям се оказа и интереса за позициите социален асистент, трудотерапевт,
работник поддръжка и хигиенист.
С цел осигуряване на екипи от професионално ангажирани и компетентни специалисти за двете
услуги комисията разработи механизъм за оценка и задълбочено проведе всяко едно от планираните
събеседвания.
През изминалата седмица от 2.12 до 7.12 /включително/ под професионалното и търпеливо
ръководство на обучителите от Сдружение „Равновесие“ се проведоха и въвеждащи обучения за
екипите на двете социални услуги.
Одобреният персонал на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ премина обучение с
продължителност 40 учебни часа, което запозна обучаващите се с философията и целите на услугата, с
организацията на работата, функциите на всеки служител и преминаха модул за долекарска помощ.
Обучението беше насочено и към формиране на умения за разбиране на специфичните нужди при
работа с лица с психически разстройства и лица с умствена изостаналост.
Одобреният персонал на Центъра за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ премина
въвеждащо обучение с продължителност 40 учебни часа. В рамките на които персоналът придоби общи
познания за организацията на работата в ЦСРИ, необходимата документация за предоставяне на
услугите, нормативната уредба и премина модул за долекарска помощ.
В продължение на 10 учебни часа екипите на ЦНСТ и ЦСРИ преминаха общ модул на обучение за
изграждане на екип и работа в екип, разрешаване на конфликти, преодоляване на стрес и управление
на стрес.
Екипа по управление и организация на проекта, ръководен от зам.-кмет Мария Генова,
разработи механизъм за надграждане на знанията и уменията на персонала на двете услуги.
Предвидени са oще поддържащи обучения и ежемесечна супервизия на персонала на ЦНСТ и ЦСРИ,
която ще започне на втория месец от стартиране на услугата.
В процес на изпълнение е набирането на потребители/ползватели на социалните услугите. За
повече информация по тази дейност виж в. Карнобатски глас бр. 47 от 2.12.2013 г.
Инвестира във Вашето бъдеще!

„Надежда“

