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 Европейски социален фонд /ЕСФ/ 
  

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 ЕСФ е основният инструмент на Европа за подпомагане на работни 
места, за оказване на помощ за хората при намиране на по-добра 
работа и за гарантиране на по-справедливи възможности за работа 
за всички граждани на ЕС. Той работи като инвестира в човешкия 
капитал на Европа — нейните работници, нейните млади хора и 
всички лица, търсещи работа. Финансирането по линия на ЕСФ, на 
стойност 10 милиарда евро на година, подобрява перспективите за 
намиране на работа за милиони европейци, по-специално за онези,  
които са затруднени с намирането на работа.  
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Инвестира във вашето бъдеще! 



ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.13-0006-С0001 

„Център за настаняване от семеен тип за лица  

с психични разстройства” 

 

Бенефициент: Община Силистра 
 

Обща стойност на проекта: 179 235,02 лв.  
 

Продължителност: 17 месеца 
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Обща цел 

 Да се подкрепи процеса на деинституционализация на 

лицата с психични разстройства, като се създаде и 

реализира устойчив модел за развитие на услуги в среда, 

близка до семейната, гарантираща правото им на 

пълноценно участие в живота на общността.  
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Специфични цели 
 

• Разкриване на ЦНСТ за лица с психични разстройства, 
като нова форма на социална услуга. 

 

• Обособяване на подходяща среда чрез ремонт на 
предоставени от община Силистра помещения и 
доставка на оборудване. 

 

• Създаване на условия за намаляване на бедността, чрез 
създаване на заетост на безработни лица, назначени като 
персонал в новата услуга. 
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Основни дейности 

• Организация и управление на проекта 

• Ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията 

• Разработване на План за развитие на услугата ЦНСТ и 
подготовка на задължителна документация 

• Подбор на персонала и обучение 

• Подбор на потребители 

• Разкриване и функциониране на социалната услуга ЦНСТ 

• Информация и публичност 

• Мониторинг  
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Организация и управление на проекта 

 

• Със Заповед на Кмета на община Силистра е сформиран 

Екип за управление на проекта, включващ ръководител, 

счетоводител, координатор и 2-ма технически сътрудници. 
Екипът отговаря за качественото управление, изпълнение 

и контрол на дейностите по проекта, съобразно 

изискванията на Договарящия орган и правилата на 

националното и общностното законодателство.  
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Ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията 
 

• В резултат на ремонтните дейности и оборудването на помещенията, в които се 

предоставя социалната услуга, на потребителите и персонала се осигури 

подходяща материална база, съгласно нормативните изисквания за предоставяне 

на социални услуги. Бяха обособени 4 спални помещения, кухня с трапезария, 

дневна, медицински кабинет, административен офис, 2 бр. санитарни възли, 

перално помещение, складово помещение, стая за персонала и котелно 

помещение.  
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Разработване на План за развитие на услугата ЦНСТ и 

подготовка на задължителна документация 
 

• Създадена е организация за управление и предоставяне на качествена 

социална услуга, осигуряваща дейности, подпомагащи пълноценно 

социално включване на потребителите в живота на общността . 

• Изготвен е План за развитие на социалната услуга и задължителна 

документация преди стартирането й, осигуряващи методическа подкрепа на 

персонала на услугата.  
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Подбор на персонала и обучение  
 
• След извършен подбор е сформиран екип за предоставяне на услугата 

ЦНСТ за лица с психични разстройства, включващ 
ръководител/социален работник, психолог, трудотерапевт, 
медицинско лице, домакин/снабдител, санитари и портиери.  

• 11 лица са преминали обучение за предоставяне на социалната услуга 
ЦНСТ за задоволяване на специфичните потребности на лицата с 
психични разстройства. 

• С цел осигуряване на качествена услуга и ясна визия на персонала 
относно нейната специфика, за членовете на персонала са 
организирани посещения за обмяна на опит в ЦНСТ в общините 
Варна, София и Русе в рамките на 3 дни. 
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Подбор на потребители 

 

• За осъществяване подбор на потребителите на ЦНСТ за лица с 

психични разстройства, със Заповед на Кмета на община Силистра е 

сформирана комисия от вътрешни и външни за кандидата експерти, 

която разработи процедура и критерии и извърши подбор на 

потребителите.  

• Подбрани са 12 лица от целевата група – лица с психични 

разстройства, чакащи настаняване в специализирана институция.  
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Разкриване и функциониране на социалната услуга ЦНСТ 

 
• Със Заповед на Кмета на община Силистра, на 15.11.2013 г. е разкрита 

социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с 

психични разстройства”, чакащи настаняване в специализирана 

институция.  

• В рамките на проекта, социалната услуга „ЦНСТ за лица с психични 

разстройства” ще функционира за период от 13 месеца. 
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Информация и публичност 

 
 С цел повишаване обществената чувствителност към потребностите 

на лицата с психични разстройства са осъществени следните 
дейности: 

• Проведена е информационна кампания за популяризиране на целите, 
обхвата и възможностите на Европейския социален фонд,  Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Живот в 
общността”. 

• Осигурени са публичност и прозрачност на изпълнението на 
дейностите по проекта като информацията достигна до целевите групи 
и широката общественост посредством проведени пресконференции, 
изработени банер и информационни табели, отпечатани и 
разпространени плакати, стикери, флаери и информационни 
материали, излъчени радиоклипове, публикации в местни печатни 
издания и др. 
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Мониторинг 

 

 За ефективното управление на процеса на предоставяне на социалната 

услуга ЦНСТ, Екипът за организация и управление осъществява 

непрекъснат контрол и мониторинг на дейностите по проекта и 

анализиране на резултатите. В тази връзка е изготвен План за 

мониторинг и контрол на социалната услуга. Извършвани са 

проверки, наблюдения, проведени са анкети с потребителите, техните 

настойници и персонала. 
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Предоставяне на социалната услуга ЦНСТ  
 

 В рамките на настоящото проектно предложение Община Силистра е 
доставчик на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип 
/ЦНСТ/ за лица с психични разстройства.  

 ЦНСТ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена 
среда за пълноценното развите на лицата, настанени в нея. 

 В центъра е създадена среда близка до семейната, при която 
потребителите получават необходимата им индивидуализирана грижа и 
подкрепа за личностно развитие и изграждане на умения за 
самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и 
услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на 
лицата с психични разстройства за равнопоставено участие в живота на 
местната общност.  
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Дейности с лицата, настанени в социалната услуга   
 

 С цел задоволяване потребностите на потребителите на услугата и 
осигуряване на условия за пълноценното им развитие се организират и 
провеждат дейности, осигуряващи социални, рехабилитационни, 
психологични, трудотерапевтични, информационни, консултативни и 
посреднически услуги, както следва: 

• Социална рехабилитация 

• Психологична рехабилитация 

• Трудотерапия 

• Здравни грижи  

• Осигуряване на подкрепа на потребителите за придобиване на знания и 
развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот 

• Осигуряване на основни жизнени потребности 

• Работа с общността, други институции и организации 

• Работа със семейства и роднини на настанените лица 
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Социална рехабилитация  

 

• Чрез дейността си социалният работник предоставя информационни, 

консултативни и посреднически услуги на потребителите, оказва им 

подкрепа в ежедневието и заедно с тях осмисля свободното им време.  
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Инвестира във вашето бъдеще! 



Психологична рехабилитация 

 

• Психологът прилага индивидуална и групова психологична терапия - 
когнитивно-поведенченска терапия – свободен разговор, тестове, 
диагностициране, терапия, работа върху въображение, внимание, емоции, 
памет, мислене; релаксация и визуализация и др. 

 За лицата се осигурява допълнително консултиране и специализирана 
психиатрична помощ при необходимост.  
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Инвестира във вашето бъдеще! 



Трудотерапия  

 

 Целта на трудотерапията в различните й направления и разнообразните 

форми и средства е да се преодолеят недостатъците в цялостното развитие 

на хората с психични разстройства. 
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Инвестира във вашето бъдеще! 



Здравни грижи 
 

 Персоналът на ЦНСТ наблюдава здравословното състояние на всяко лице и 
в зависимост от конкретните нуждите се осигуряват лекарства, диетични 
храни, помощни технически средства и др. Оказва се подкрепа за развиване 
на хигиенни навици и формиране на умения за грижи за здравето по 
отношение на личната хигиена, хигиена на личното пространство, 
здравословно хранене и др. 
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Инвестира във вашето бъдеще! 



Осигуряване на подкрепа на потребителите за придобиване на знания и 
развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот 
  

 Екипът на ЦНСТ организира ежедневието в ЦНСТ по начин, който 
осигурява придобиване на знания и умения за независим живот и 
повишаване на личностната, социалната и гражданската култура и 
компетентност на лицата, съдейства на потребителите при техните 
контакти с институции и при административни процедури, организира 
издаването на лични документи.   
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Инвестира във вашето бъдеще! 



Осигуряване на основни жизнени потребности 

  

 Ежедневието на потребителите е организирано според предварително 
изготвени общи правила за организацията на живота им, съобразено с 
техните индивидуални потребности и желания. Осигурена е постоянна 
грижа на всяко лице в зависимост от потребностите му и съобразено с 
неговото мнение и избор.  
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Инвестира във вашето бъдеще! 



Работа с общността, други институции и организации  

  

 Провеждат се дейности за интегриране на ЦНСТ в живота на местната 

общност и създаване на добри партньорства, съдейства се за включването 

на хората от общността и тяхното участие в живота и дейностите развивани 

в ЦНСТ, подкрепят се лицата при включването им в живота на местните 

общности, инициират се дейности, насочени към активното представяне в 

общността чрез различни инициативи.  
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 В съответствие с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-5.2.13-0006-C0001 и съгласно Заповед № РД01-790 от 

19.06.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане, социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за 

лица с психични разстройства” ще функционира като делегирана от 

държавата дейност, считано от 01 декември 2014 г.  
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Инвестира във вашето бъдеще! 



ЗА КОНТАКТИ: 

 

Екип за управление на проекта:  

Ръководител: Денка Михайлова 

Координатор: Нора Илиева 

Счетоводител: Валентина Иванова 

Технически сътрудник: Гергана Тодорова 

Технически сътрудник: Мирослава Моллова-Димова 

Община Силистра 

ет. 3, стая 301, стая 308 

тел. 086/816 301, 086/816 280 

 

ЦНСТ за лица с психични разстройства: 

Ръководител: Галина Георгиева-Маринова 

с. Айдемир, ул. “София” № 147 

тел. 08675/23 15   
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