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

Название на практиката

Период на прилагане

Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

Подробно описание на практиката

Доказателствен материал

Габрово
Даниела Василева
Директор на Дирекция «Образование и
социални дейности»
Тел: 818-380
vasileva@gabrovo.bg
Разкриване на социална услуга Наблюдавано
жилище чрез публично – частно партньорство
между Община Габрово и Фондация за социална
промяна и включване – София.

2010 – 2020г.
11. Човешките права, които са в сферата на
влияние на местната власт, се зачитат,
защитават и прилагат, и се взимат мерки за
борба с дискриминацията, на каквато и да е
основа
През месец ноември 2010 г. стартира
реализирането на проект „Дом Възможност”, в
с. Поповци, oбщина Габрово. Целта на проекта
бе да се грижи за развитието на основни
социални умения на младежите, които напускат
домове за деца, съдейства за настаняването им
на работа, както и за последващата им социална
реализация. Фондация за социална промяна и
включване, в партньорство с чуждестранни
организации,
осигурява
издръжката
на
Наблюдаваното жилище в с. Поповци, а
сградата е отдадена безвъзмездно от Община
Габрово с Решение на ОбС за период от 10
години, считано от 2010 до 2020 г. Социалната
услуга е с капацитет 6 до 8 младежи,
напускащи специализирана институция ДДЛРГ
или ЦНСТ, без друга алтернатива за
пълноценното им включване в обществения
живот. Добър пример за ПЧП за разкриване на
социална услуга, която не е делегирана от
държавата дейност.
Решение №79/22.04.2010г. на Общински Съвет

- Габрово
Преки участници, партньори и
целеви групи

Постигнати резултати.

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Фондация за социална промяна и включване
Младежи,
напускащи
специализирана
институция
The trussel trust
Община Габрово
Кмет на с. Поповци
Над 20 младежи, преминали през социалната
услуга. 15 от тях са вече самостоятелни,
работят по трудово правоотношение, някои са
студенти.
Елементът на иновативност е в публично –
частното партньорство, създавайки социална
услуга, която се финансира от Фондация за
социална промяна и включване и нейните
чуждестранни партньори. Приносът на Община
Габрово е в отдаването на сградата за
безвъзмездно ползване, както и друга подкрепа,
изниквала в хода на съвместната ни дейност.
Осигурен е подслон, подкрепа и сигурност за
младежи,
напускащи
специализирана
институция. Оказана е подкрепа в развитието
на социални умения и компетентности,
позволяващи
на
младежите
да
бъдат
подготвени за водене на самостоятелен начин
на живот в обществото.
Необходимостта от съществуването на този вид
услуга е изведена и Община Габрово планира
да подкрепи по нататъшното й съществуване.
Публично – частното партньорство показа
необходимостта от съществуването си, нуждата
от съвместни усилия за оказване подкрепа на
конкретна
целева
група,
която
без
съществуването на социалната услуга би била в
други населени места или в друг вид
специализирана институция.

