
 
 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ СРЕЩИ ЗА 
ОБМЯНА НА ОПИТ ЗА КАЧЕСТВО НА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ ПО 
Проект „Партньорство за достоен и независим живот“  

Национален алианс за социална отговорност 

и 

Европейска асоциация на доставчиците на услуги 

за хора с увреждания 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0081-С0001  

„ Партньорство за достоен и независим живот " 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 



„ПАРТНЬОРСТВО ЗА ДОСТОЕН 
И НЕЗАВИСИМ

ЖИВОТ“ 
BG051PO001-7.0.07-0081-С0001  

КРАТКО РЕЗЮМЕ 
НА ПРОЕКТА 



ОБЩИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

Общата цел на проекта включва 

реализиране на международно 

сътрудничество, между европейската и 

националната мрежа на доставчици на 

услуги за подобряване на качеството на 

социалните услуги и осигуряване на 

достоен и независим живот за хората с 

увреждания в България. 

 



ПАРТНЬОРСТВА: 

Проектът се реализира съвместно 

от: 

 

Сдружение „ Национален алианс за 

социална отговорност; 

Европейска асоциация на 

доставчиците на хора с увреждания 

Агенция за социално подпомагане – 

като асоцииран партньор; 



Период на изпълнение на 
проекта: 

от 1-ви август 2013 година  

до на 31 юли 2014г.  

 



Стойност на проекта: 

Общата стойност на проекта е в 

размер на 263 616,72 лева. 

 



Специфични цели: 
 Провеждане на работна среща в гр. Брюксел; 

 Осъществяване на обмяна на опит в структури 
на Европейската асоциация на доставчиците на 
услуги за хора с увреждания в гр. Брюксел; 

 Изграждане на национално информационно 
бюро; 

 Осъществяване на работна среща в гр. Варна; 

 Изготвяне на наръчник „Стандарти за качество 
на социалните услуги в България; 

 Провеждане на национален форум с участието 
на мениджъри на организации, доставчици на 
услуги, представители на местни и държавни 
власти; 

 

 



Обмяна на опит в гр. Брюксел 

Целевата група, 
която участва в 
обмяната на опит 
включваше 21 лица, 
сред които ЮЛНСЦ, 
организации на 
доставчици  на 
социални услуги, 
представители на 
местни власти и 
представители на 
социални отговорни 
предприятия. 

 Групата от 
български експерти 
посети централата 
и структури  на 
EASPD в Белгия. 
Целта на 
посещенията бе 
придобиване на 
нови познания и 
техники относно 
мениджмънта на 
предоставяне на 
социални услуги 



Наръчник „Стандарти за 
качество на социалните услуги в 
България 
 Наръчника ще бъде изготвен 

съвместно от партньорите по проекта 
и ще съдържа стандарти за качество 
при предоставяне на социалните 
услуги, които да са приложими в 
България, като ще съдържа 
стандарти подбрани чрез обмен на 
добри практики от Европа и тяхното 
адаптиране за ефективно прилагане 
в България; 



Първи работен ден: посрещане от г-н Люк Зелдерлоо и представяне на 
позицията на  EASPD  



Представяне на Европейските политики в сферата на социалните услуги – 
Ирене Бертана, EASPD. Представяне на политиките на Евросъюза в сферата на 
социалните услуги – Кончета Култера, предсавител на Европейската комисия.  



Представяне на модел за система за гарантиране на качеството, 
презентация на Ян Спорен, представител на платформата за 
Европейско качество на социалните услуги.  



Брюксел, Фламандска агенция за хора с 
увреждания – VAPH 

 



Презентация на Жос Туйс, Системи за осигуряване 
качество на услугите във Фландрия.  



Посещение на Zonnestraal- Услуга за възрастни хора с 
интелектуални увреждания.  



 



 



 



 



 



Посещение на услуга в Ротердам, Холандия – Pameijer. 

Презентация – Система за управление на качеството. Система 

за управление на сигурността. 

 



 



Представяне на организацията от Йохан Хош, одитор и вътрешен съветник. 



Посещение на услуга за заетост на хора с увреждания 
Job Link 



Посещение на Център за туризъм във Фландрия и Брюксел – 

Tourism Flanders and Brussels – Holiday Participation Centre.  



Посещение на Център за туризъм във Фландрия и Брюксел – Tourism 
Flanders and Brussels – Holiday Participation Centre.  



Резултати от проекта: 

 Резултата от обмяната на опит доведе до увеличаване и 

подобряване на съвместната работа между доставчиците 

на социални услуги, представителите на общини и 

представители на социално ангажирани предприятия. 

 След обмяната на опита ще се изгради национално бюро 

за осигуряване и разпространение на информация, опит, 

ноу-хау от Европа и България чрез интернет сайт и 

посещение и указване помощ на място.  

 Придобития опит и партньорството ще помогнат за 

подобряване качеството на предоставянето на социални 

услуги и осъществяването на ефективни и ефикасни 

политики за хората с увреждане.  



Проектът се осъществява 

благодарение на: 
 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

   Инвестира във вашето 

бъдеще! 
 




