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Наблюдавано жилище /НЖ/ е социална услуга, предоставяна в общността за 

оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат 

специализирана институция или преходно жилище и им предстои да водят независим 

начин на живот. 

 Социалната услуга могат да ползват лица в риск от общността в трудоспособна 

възраст, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се нуждаят от 

професионална помощ в прехода  им към самостоятелен начин на живот.  

Срокът на престой в жилището е до 1 година с възможност да бъде продължен 

по преценка в зависимост от индивидуалните потребности. Максималният срок не 

може да надвишава 2 години. 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В  „НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ”:  

• Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и 

социална интеграция на потребителите на социалната услуга; 

• Осъществяване на дейности за постигане на социално включване; 

• Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща 

преходна среда, с възможност за подкрепа и изява. 

 
КАПАЦИТЕТ - 4 човека 

Наблюдавано жилище разполага с добре обзаведен апартамент- помещение за социални 

контакти (дневна), помещение за хранене с възможност за самостоятелно приготвяне на 

храна от потребителите, две спални помещения за две лица в стая и санитарни 

помещения; 

 

 

         



ЕКИП: управител /социален работник/ и психолог 

ДЕЙНОСТИ:  

1. Разпределяне на бюджетните средства, пазаруване, готвене, сервиране и 

поддържане на добра хигиенна в жилището. 

2. Здравни грижи- осигуряване на личен лекар, изготвяне на план за здравни 

грижи(при необходимост). 

3. Образователни услуги и информация- осигуряване на съдействие за участие в 

образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на 

потребителите. 

4. Организация на свободното време и личните контакти: 

• Осигуряване на възможност на потребителите самостоятелно да 

организират свободното си време; 

• Осигуряване на възможност на потребителите за лични контакти със 

семейството, приятелите и с други лица; 

• Планиране на културни, спортни и други дейности и насърчаване на 

потребителите да участват в тях. 

5. Психологическо и социално консултиране: 

  - Формиране на увереност и личностен растеж;  

  - Развитие на умения за жизнено планиране; 

  - Развитие на умения за себеразбиране и адекватна самооценка; 

     - Пълноценно осмисляне на свободното време; 

     - Подпомагане при търсене на работа и реализиране на пазара на труда. 

  
 

 

 


