
                                                                                                                             

      „Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания

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

 

 
 
 

ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНА СУПЕРВИЗИЯ СЕ ПОВИШАВА 
ЛИЧНИТЕ И СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ

 
В изпълнение на дейностите по 
лицата с увреждания на територията на община Котел“,
и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ с договор за БФП №
двудневни групови супервизии на персонала.
За провеждането на супервизиите бе нает външен експерт, притежаващ необходимата квалификация 
за осъществяване на дейността. 
Основната цел на супервизията е повишаване на качеството на работата чрез подобряване на 
работната ситуация, което включва 
личностно развитие, подобряване организацията на работа, 
нарастване на специфичната компетентност в социалната работа.
знания за потребностите на потребителите чрез обсъждане на актуални ситуации, възникнали в 
процеса на работа. Дискутираха се значими проблеми и възможни
Супервизираните много леко и сравнително бързо преодоляха първоначалната си резервираност и 
заявиха откритост и готовност за споделяне в група. Всички 
работа, независимо от тежкото здравословно състояние на л
желание за помощ и взаимопомощ, тъй като оказването на подкрепа е в основата на дейността 
„Личен асистент“. 
 

 
 
 

                                                                                                                             
ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0224 

„Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания
на територията на община Котел” 

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

на Европейския съюз 

ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНА СУПЕРВИЗИЯ СЕ ПОВИШАВА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА
ЛИЧНИТЕ И СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ 

 проект „Подобряване  на качеството на живот на възрастните и 
лицата с увреждания на територията на община Котел“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

сурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0024-C001
двудневни групови супервизии на персонала. 
За провеждането на супервизиите бе нает външен експерт, притежаващ необходимата квалификация 

Основната цел на супервизията е повишаване на качеството на работата чрез подобряване на 
работната ситуация, което включва професионално развитие на работещите лица, включително 

бряване организацията на работа, подобряване на работн
нарастване на специфичната компетентност в социалната работа. Участниците придобиха нови 
знания за потребностите на потребителите чрез обсъждане на актуални ситуации, възникнали в 

Дискутираха се значими проблеми и възможни решения.
Супервизираните много леко и сравнително бързо преодоляха първоначалната си резервираност и 
заявиха откритост и готовност за споделяне в група. Всички бяха  позитивно настроени за бъдещата 
работа, независимо от тежкото здравословно състояние на лицата, за които се грижат. Показаха 
желание за помощ и взаимопомощ, тъй като оказването на подкрепа е в основата на дейността 

 
 
 

                                                                                                                                                

„Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания 

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

КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА НА 

проект „Подобряване  на качеството на живот на възрастните и 
приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността 

и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
C001 , бяха проведени шест 

За провеждането на супервизиите бе нает външен експерт, притежаващ необходимата квалификация 

Основната цел на супервизията е повишаване на качеството на работата чрез подобряване на 
професионално развитие на работещите лица, включително 

подобряване на работната атмосфера, 
Участниците придобиха нови 

знания за потребностите на потребителите чрез обсъждане на актуални ситуации, възникнали в 
решения. 

Супервизираните много леко и сравнително бързо преодоляха първоначалната си резервираност и 
позитивно настроени за бъдещата 

за които се грижат. Показаха 
желание за помощ и взаимопомощ, тъй като оказването на подкрепа е в основата на дейността 




