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Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ 
„ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И 

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ, КАТО АЛТЕРНАТИВА ЗА 
ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА НА ХОРА С ПСИХИЧНИ 

РАЗСТРОЙСТВА”  

26.05.2015 Г., ХОТЕЛ “РИГА”, ГР. РУСЕ 

 
 
 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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 На 01.08.2013 г. Община Русе стартира Проект „Център за 
настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като 
алтернатива за живот в общността на хора с психичини 
разстройства”. 

 Проектът е финансиран от Европейски социален фонд 2007-
2013 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” и Схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”. 

 Договарящ орган по проекта е Агенция за 2социално 
подпомагане, а бенефициент - Община Русе. 

 Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца, а 
продължителността на двете нови социални услуги е 12 
месеца.  Удължен е с 6 месеца поради ремонтни дейности. 

  Стойност на проекта – 280 493,59 лв. 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 
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 От 04.06.2014 г. стартира социалната услуга „Център за 
настаняване от семеен тип за лица с психични 
разстройства” е нова форма на социална услуга, насочена 
към пълнолетни лица с психични разстройства, които имат 
нужда от 24-часова грижа. Това е социална услуга от 
резидентен тип, която се разкрива на база идентифицирани 
потребности на населението в община Русе от такъв вид 
услуга. 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 

 

 

 



4 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 На 04.06.2014 г. стартира социалната услуга „Наблюдавано 
жилище за лица с психични разстройства” е нова форма на 
социална услуга, насочена към пълнолетни лица с 
установени психични разстройства, които имат нужда от 
подкрепа при организиране на тяхното ежедневие и 
включване в живота на общността. Това е социална услуга 
от резидентен тип, която се разкрива на база 
идентифицирани потребности в Община Русе от такъв вид 
услуга. 

 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Обща цел на проекта:  

 Гарантиране правото на живот в общността на пълнолетни лица с 
психически разстройства, чакащи настаняване в специализирани 
институции. 

 Специфични цели:  

 Разкриване на нови форми на социални услуги в общността за лица с 
психични разстройства: 

 Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за лица с 
психични разстройства; 

 Разкриване на Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства. 

 Налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита, 
реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, 
обучение и пълноценно включване в живота на общността на хората с 
психични увреждания.  

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 



6 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Основни дейности: 

 Организация и управление на проекта; 

 

 Информиране и публичност; 

 

 Обзавеждане, оборудване и ремонт на помещенията, в които 
ще бъдат разкрити двете нови социални услуги; 

 

 Подбор и обучение на персонала, нает в новоразкритите 
социални услуги – Център за настаняване от семеен тип и 
Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства. 

 
 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 
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 Подбор на целевата група за потребители на социалната услуга 
„Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 
разстройства” и „Наблюдавано жилище за лица с психични 
разстройства”; 

 

 Разкриване и функциониране на Център за настаняване от 
семеен тип и Наблюдавано жилище, съответстващи на 
индивидуалните потребности на лица с психични разстройства; 

 

 Одит на проекта.  

 
 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 
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 Целеви групи на проекта 

Общ брой потребители от целевата група: 39 бр., от които: 

 

 16 бр. персонал на новосъздадените социални услуги 

  Наетите лица към отчетния период в ЦНСТ и НЖ са общо 20 
лица. Броят на наетите лица е повече от плануваните лица в 
подписания Договор, поради наемане на персонал на непълно 
работно време – 4 часа; 

 

 23 /бр./ лица над 18-годишна възраст с  психични разстройства 
от общността, чакащи настаняване в специализирана 
институция, от тях: 

- 15 бр. потребители в Център за настаняване от семеен тип; 

- 8 бр. потребители в Наблюдавано жилище.  

    Инвестира във вашето бъдеще! 
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- Услугите стартираха с пълен капацитет, като за целия 
период на предоставяне на социалните услуги в ЦНСТ 
живеят 15 потребители, от който 7 жени и 8 мъже. От 
началото на проекта до момента в НЖ са настанени 11 
лица, като е прекратено настаняването на 3 лица, които са 
реинтегрирани в семейна среда. 

 

 Потребителите на НЖ, които започнаха работа 
продължават трудовите ангажименти – 1 на трудов договор 
и 2 работещи в работилницата на Център за психично 
здраве. 

 

 
    Инвестира във вашето бъдеще! 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 Седем потребители на НЖ са с регистрация в БТ. 

Проведените разговори със специалистите в социалната 

услуга дават увереност на потребителите, че макар и със 

сериозни диагнози биха се реализирали успешно на пазара 

на труда и че имат шанс пред себе си. 
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   БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

 

 

 

    www.mayor@ruse-bg.bg 

 
 

 

 

 

 

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 
от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се приеме, 
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенция за социално подпомагане” 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 
 


