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за обучение на тема 

„Въвеждане на Наредбата за качество на социалните услуги 
в реална среда - предизвикателства и специфики“ 

Аугуста Спа хотел****, Хисаря 

24-25 ноември 2022 г. 

24 ноември /четвъртък/ 
10.00-10.30ч. Регистрация  
10.30 -12.00 ч. Представяне на програмата и въведение в темата. 

Стандарти, критерии и принципи за качество на социалните услуги. 
12.00 – 13.30 ч. Профилиране на социалните услуги 
13.30 – 14.00 ч. Обяд 
14.00 – 15.30 ч. Стандарти и критерии за качество по отношение на организация и 

управление на социалните услуги. 
15.30 - 17.00 ч. Стандарти за квалификация и професионално развитие на 

служителите. 
17.00 – 17.15 ч. Обобщение и закриване на деня. 
19.00 ч. Вечеря 
 
25 ноември /петък/ 
 
9.00 – 10.30 ч. Стандарти за ефективност на услугата с оглед на постигнатите 

резултати за лицата, които я ползват, в отговор на техните 
потребностите. 

10.30 – 11.00 ч.  Кафе пауза 
11.00 – 12.30 ч.  Ред за извършване на контрол, мониторинг и оценка на качеството и 

ефективността на социалните услуги. 
Методи за извършване на мониторинг на качеството на социалните 
услуги. 

12.30 – 13.30 ч. Обяд 
13.30 – 15.00 ч.  Разработване на програми за развитие на качеството на социалните 

услуги от доставчиците на социални услуги. 
15.00 – 15.30 ч. Отговори на въпроси и поставяне на казуси от страна на 

участниците. 
15.30 – 16.00 ч.  Обобщение, закриване на обучението и  

връчване на сертификати 
 

Лектори:  

Нермин Мехмед – експерт на НАСО с дългогодишен професионален опит в областта на 
социалното подпомагане, социалната интеграция на хора с увреждания, експерт на общинско 
ниво в областта на управлението на социални услуги, супервизор, Директор Регионална 
дирекция  „Социално подпомагане“, обучения, свързани с предоставяне на социални услуги, 

http://www.naso.bg/
https://augustaspa.com/
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Ваня Петрова – магистър Социални дейности, супервизор в сферата на социалните услуги, 
специалист детска психология, психолог, психотерапевт и педагог. С дългогодишен 
професионален опит като експерт Здравеопазване и социални дейности в община, и над 10 
години директор на ДЦДУ,  

 
 

 Заявка за регистрация може да направите ТУК в срок до 18 ноември 2022г.  
 За контакт: 0882122690, info@naso.bg Наталия Христова, мениджър НАСО 

http://www.naso.bg/
https://docs.google.com/forms/d/1g-R2Q2unTWRdDcFRANNYqcecTTIA-HdAe1J7jYaCYPY/edit
mailto:info@naso.bg

