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МАТЕРИАЛ ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРАНЦИЯ 
ПО ПРОЕКТ „МОЯТ ДОМ” 
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В Община Стражица през периода  01.08.2014 г. – 31.10.2015 г. се  
реализира проект „Моят дом”, по схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме 
нито едно дете”, Компонент 2, „Разкриване на социални услуги в общността” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013. Проектът се 
финансира от  Европейския социален фонд и Република България.  
Продължителността му бе 15 месеца, от които 10 месеца включват предоставяне 
на  услугата Защитено жилище. Стойността на одобрената безвъзмездна  помощ 
по проекта е в размер на 99 128,30 лв. /от тях средства от ЕСФ 84 259,06 лв.  и 
национално съфинансиране 14 869,24 лв./. В рамките на проекта се разкри 
услугата Защитено жилище с капацитет за 8 лица. Във връзка с 
деинституциализацията 7 младежи с умствена изостаналост от Дома за деца и 
младежи с умствена изостанал с.Горски Сеновец се изведоха и настаниха в 
Защитеното жилище. Преди извеждането на лицата от Дома за деца и младежи с 
умствена изостанал с.Горски Сеновец наетия по проекта персонал осъществи 
множество срещи с кандидат потребителите на услугата с цел опознаване. За по-
лесна адаптация на кандидат потребители към ново разкритото Защитено 
жилище те също го посетиха преди да бъдат настанени. За функционирането на 
Защитеното жилище и качественото предоставяне на услугата се назначи 
персонал от 5 лица – 1 директор/социален работник/, 2 трудотерапевти, 1 
медицинска сестра и 1 санитар. 

 В Защитеното жилище се предоставят услуги с високо качество, 24 часа в 
денонощието, насочени към задоволяване на ежедневните потребности на 7 
лицата и изпълнение на индивидуалните програми за социална интеграция. 
Защитеното жилище предоставя услуги с високо качество при спазване на 
критериите и стандартите за социални услуги в общността. Основно услугите се 
разделят на два вида: Услуги за посрещане на основните жизнени потребности – 
включващи осигуряване на питателна и качествена храна, осигуряване на чисто, 
уютно и безопасно място за живеене, обособено лично пространство за сън и 
почивка, осигурен достъп и развиване на умения за самостоятелно ползване на 
баня и санитарен възел. 

Услуги за надграждане на основните жизнени потребности – включващи 
индивидуални занимания за развитие на образното мислене и речевите 
възможности, практически занятия за усвояване на конкретни жизнени умения, 
оказване на  психологична подкрепа чрез индивидуални или групови разговори, 
изслушване или игрови и творчески активности. 
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 С реализацията на  проекта Община Стражица постигна следните цели: 
• Реализиране на устойчив модел за деинституционализация на лицата с 

увреждания настанени в специализирана институция. 
• Разкриване на социалната услуга Защинтено жилище, извеждане на лица с 

увреждания от институция и настаняване в среда близка до семейната. 
• Осигуряване на грижа за достоен живот на хора в неравностойно 

положение,  
• Намаляване на риска от социална изолация на целевите групи. 
• Създаване на нови работни места в сферата на социалната икономика. 
Основните дейностите по проекта бяха: 
• Наемане на персонал за Защитеното жилище. 
• Подготовка, преместване и настаняване на лицата в Защитеното жилище. 
• Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище. 
• Осигуряване на публичност и разпространение на информация. 
• Организация и управление на проекта. 

 
 
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община 
Стражица  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за 
социално подпомагане” 
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