Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община град Добрич

Община
Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)

Антоанета Пантелеева –
директор на Дом за стари хора
тел. 088897812; apanteleeva@abv.bg
Социални услуги за стари хора:

Название на практиката

Обучение и съдействие при ползване на интернет и
скайп

Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на

От 01.10.2012 г. и продължава
Принципи 11, 2

добро управление се отнася?
В Дома за стари хора в град Добрич е създаден
компютърен кабинет. Техниката е дарение от
Община град Добрич. Кабинетът е оборудван с два
компютъра - стационарен и лаптоп. Поддържа се
интернет връзка и е инсталиран скайп.
Една от целите в Дома за стари хора е, домуващите
да не се чувстват изолирани от обществото, да
бъдат информирани, да се задоволява
любопитството им към света и към новостите и
Подробно описание на

събитията, които се случват. Освен това не малко от

практиката

домуващите имат близки, живеещи далече в
чужбина, а желанието и потребностите са, връзките
да не се прекъсват.
Именно към удовлетворяване на тези потребности
на духа и сърцето е насочено дарението на Община
Добрич. Социалните работници и трудотерапевти в
Дома обучават възрастните хора да ползуват
интернет и цялата информация, която е в
глобалната мрежа. Също така те съдействат в
прилагането на новата за възрастните хора форма на

общуване с близките в страната и чужбина, а
именно – общуване в скайп. Практиката носи
радост и удовлетвореност на хората от Дома.
Снимки (в електронен формат) и публикации в
Доказателствен материал

интернет
http://dobrichmedia.com/arhiv/02-10-6.html
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=971112

Преки участници, партньори и

Социални работници, възрастни хора - потребители

целеви групи

на услугата, Община град Добрич
Постигната по-пълноценна комуникация на
възрастните хора с техни близки (в скайп) и

Постигнати резултати.

ползуване на интернет за четене на новини,
извличане на идеи за трудотерапия, музикотерапия,
поместване на събития от ежедневието на
домуващите във фейсбук страница и т.н.

Считате ли че има елемент на

За ре-социализиране на възрастните хора

иновативност в тази
практика? Моля, пояснете.
Макар и малък жест към възрастните хора, то той
Изводи и очаквано развитие,

оказва положително влияние върху тяхното

преодолени трудности и

душевно здраве и самочувствие, мястото им в

изведени поуки

обществото, информираността им и усещането за
пълноценност и удовлетвореност.

В Дома за стари хора в град Добрич е създаден компютърен кабинет. Техниката е
дарение от Община град Добрич. Кабинетът е оборудван с два компютъра стационарен и лаптоп. Поддържа се интернет връзка и е инсталиран скайп.
Една от целите в Дома за стари хора е, домуващите да не се чувстват изолирани от
обществото, да бъдат информирани, да се задоволява любопитството им към света и
към новостите и събитията, които се случват. Освен това не малко от домуващите имат
близки, живеещи далече в чужбина, а желанието и потребностите са, връзките да не се
прекъсват.

