ОБЩИНА – МАДЖАРОВО
Проект № BG05M9OP001‐2.002‐0278
„ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

ПОКАНА
До Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Ивайловград
за участие в Проект № BG05M9OP001-2.002-0278 „ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ
ЖИВОТ” в Община Маджарово по ОП „Развитие на човешките ресурси” с
продължителност м. август 2016г. до м. януари 2018 година, по който Община Маджарово
е Бенефициент
На основание чл.20, ал.4, т.3 – услуга от ЗОП, с оглед добро стопанско управление на проекта,
Бенефициентът община Маджарово, публикува настоящата покана и кани експерт/специалист
от АСП - Ивайловград да извърши следните дейности описани по – долу:
Дейност №1
„Поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”.
Експерт/специалист за извършване на оценка на потребностите на кандидат – потребителите на
социалните услуги, след проверка в дома на кандидат – потребителя – 1 бр.
След приема на изискуемите документи по проекта от кандидат – потребителите за социалните
услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”, специалист от АСП – Ивайловград, ще
извърши оценка на потребностите на кандидат – потребителите по проекта.
Приложение № 3
Формуляр за оценка на потребностите на кандидат-потребител на услугата „Личен асистент”/”Домашен помощник”
и необходимост от достъп до здравни услуги

Изисквания към експерта/специалиста:
- Висше образование
- Експертен опит
Дейност №2
„Обучение на Лични асистенти и Домашни помощници за предоставяне на социалните
услуги”.
Експерт/специалист за провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на Лични асистенти
и Домашни помощници – 1 бр.
 Въвеждащо
 Поддържащо
 Въвеждащото обучение, ще е за лица които не са преминали през
идентично обучение по други програми или по друг ред.
Форма на обучението:
- Индивидуални занимания с подходящи наръчници и помагала;
- Решаване на проблеми;
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Общи дискусии по различни теми, които са неясни за бъдещите лични
асистенти/домашни помощници и др.
 Поддържащото обучение ще има последващ и текущ характер, като ще
се предоставя в хода на изпълнение на проекта и ще включва решаване
на конкретни казуси, споделяне на добри практики и др. Обучението ще
има интерактивен характер и ще включват теоретични и практически
подходи.

Изисквания на обучителя: Наличие на обучител с опит в предоставяне на социални услуги,
сходни на тези по проекта.
Хонорар за дейностите /№1 и №2/ – 1000.00 лева
Дейност №6
„Оказване на подкрепа и супервизия на персонала”.

Експерт/специалист социални дейности за провеждане на индивидуална и групова
супервизия. За проследяване и проверяване на работата на супервизирания,
надграждане на неговите умения и знания, с оглед предоставянето на качествена грижа
на уязвимите групи и избягване на професионалното прегаряне.
Изисквания:
- Висше образование;
- Експертен опит в областта;
Хонорар за дейност № 6 - 1080,00 лева
Предложението следва да бъде направено по дейности в писмен вид от Директора на Дирекция
Социално подпомагане с посочени експерти/специалисти за извършване на горепосочените
дейности /трите имена на лицето извършващо дейностите, адрес и длъжност в институцията/.

Срок за посочване на екперти/специалисти от Агенция сациално подпомагане – гр.
Ивайловград до 05.08.2016 година, 17 часа на първи етаж в общинска администрация в офиса
на проект „Достоен и независим живот” – Община Маджарово.
Настоящата покана е публикувана на интернет страницата на Бенефициента.
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