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Проект BG05M9OP001-2.002-0240-C001 „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”, 

финансиран   от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 

НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "ЦЕНТЪР ЗА 

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА" 

 

През месец юни 2017 г.  продължава изпълнението на проектните 

дейности по проект "Център за независим живот в Община Бяла Слатина", 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0240-C001, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз. Безвъзмездната финансова помощ по 

проекта е на обща стойност 494 123,48 лв., от които 420 004.95 лв. 

европейско съфинансиране. 

Във връзка с изпълнение на Дейност "Провеждане на въвеждащо и 

надграждащи обучения за доставчиците на социални услуги“  на 24 и 25 юни 

2017 г. се проведе второто надграждащо обучение на наетите лица на 

длъжност "личен асистент", „социален асистент“ и „домашен помощник“ по 

проект "Център за независим живот в Община Бяла Слатина" на тема: 

"Професионално развитие. Професионален стрес". 

Целта на обучението е участниците да надградят знания, умения и 

опит, необходими за качественото предоставяне на интегрирани услуги за 

социално включване в домашна среда на хора с увреждания и техните 

семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване.  

В обучението участваха 48 преки доставчици на социални услуги. 

Всички обогатиха своите знания за комуникация с потребителите на услуги и 

емоционалната им подкрепа, за професионалния стрес, симптоми и 

необходимите мерки за превенция. Особено внимание беше отделено и на 

преживяванията по време на криза, както и на действията на доставчиците по 

време на криза.  

В обучението бяха използвани интерактивни методи и техники - 

презентация, работа в малки групи, ролеви игри, казуси за вземане на 

решения, работа през конкретни казуси и дискусии. 

Надграждащото обучение на персонала даде възможност за 

повишаване професионалния опит на доставчиците на социални услуги, 

овладяване на нови техники и похвати в работата за справяне в кризисни 

ситуации. 
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