
                                                                 

    

 

                                                                                                                                   

       

 

   
                                 ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

 

   

 

ПРОВЕДЕНА СУПЕРВИЗИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПОМОЩНИЦИ И ЛИЧНИТЕ 

АСИСТЕНТИ, НАЗНАЧЕНИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ“ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

 
 

Във връзка с изпълнение на Дейност 4 по  проект  „Подкрепа за независим 

живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0181-C001 по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 „Независим 

живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в 

частта ѝ „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на 

персонала, предоставящ социални услуги в домашна среда“, 55 лични асистенти и 

14 домашни помощници от община Крумовград участваха в провеждането на  

последните групови супервизии през месец септември и месец октомври 2017 

година.  

Екипът за организация и управление на проекта на местно ниво осигури 

необходимите условия за успешното протичане на дейността, като планираните 

групови супервизии се проведоха в заседателната зала на Община Крумовград.  

 

 



                                                                 

    

 

  Основните теми, които се обсъждиха по време на супервизиите са свързани със 

споделяне на натрупания положителен опит, интересни моменти от съвместните 

емоционални и лични отношения между лични асистенти/домашни помощници и 

потребители, възникнали проблеми в хода на взаимовръзката и др. Като 

заключителни срещи, бяха набелязани и разгледани няколко основни акценти – 

обзор от изминалия период, трудности, постижения, персонални цели и резултати.  

На присъстващите бе дадена възможност да поставят въпроси, свързани с 

развитието, както и състоянието на ползвателите на социалните услуги, 

сензитивността, относно промените настъпили и/или настъпващи с тях. В по-

голямата си част хората потвърдиха положителния ефект от взаимната 

емоционална подкрепа и ученето един от друг. 

Супервизията, която е част от планираните дейности по проекта, се превърна във 

вид равносметка на свършената полезна работа и реализира своята основна цел- 

да оказва професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти и 

домашни помощници, за да се справят по-лесно, адекватно и безпроблемно с 

възникналите сложни взаимовръзки и ситуации в работата си с потребителите. 

 20.10.2017 г.  

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРЧР 2014-2020 г. 

 


