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Компетенции

Базови/Ключови 
Специфични и уникални за организацията, решаващи за
конкурентността. Тези компетенции  осигуряват значителна добавена
стойност предимно за клиентите, те са автентични за организацията.

Функционални/присъщи 
Специфични за съответната позиция в зависимост от мястото й в
палитрата на СИУ, които са свързани с конкретна функция в дейността
на организацията и обхващат знанията, уменията, ценностите,

нагласите и поведенията, които водят до успешно представяне на
отделна длъжност или група длъжности в съответното функционално
направление.

Организационни/общи
Присъщи за организацията, като цяло предвид мисия, визията и
ценностите отразяват основните и общи за всички знания, умения,

нагласи и поведения, които трябва да проявява всеки служител,

независимо от длъжността, която заема и функционалното
направление, в което работи – по време на интвервю, развиват се през
организационната  култура и вътрешните формати.



Позитиви на компетентностния
подход

Стандарт за добро управление на база компетенции;

Мениджърски подход за вземане на информирани решения относно
набирането, запазването и развитието на талантите;

Увереност, че хората демонстрират опит и експертиза, гаранция за
качество;

Подпомага въвеждането на нови служители;

Подобрява оценката на изпълнението;

Осигуряване  обучение и професионално развитие, базирано на
компетенциите;

Планиране на приемствеността във фондацията на база на налични и
желани компетенции; 

Подобрява системата за оценка на длъжността.



Развитие на професионалиста в
социалните услуги и издигане на
неговата роля - подходи

1.Ангажиране с целите и стратегията на организацията,  

овластяване.

Синергия Ангажираност Идентифициране



2.Устойчиво и продължаващо
професионално развитие.

Следваме политика за инвестиции в 

 професионално развитие на нашите
професионалисти, подчинено на
компетентностния подход;

Не търсим 100% покритие на
професионални компетенции, а
ценностния микс;
Осъзнахме, че тясната специализация и
високата експертиза не винаги са
предпоставка за това един служител да
е „успешен“.



Как променихме
подхода си?

Оценка на екипите си ежегодно и начертаване на мерки за
развитие;

Анализ на ОК по стандартизирана система и наблюдения
на отклоненията;

Външни изследвания на работната сила, с оглед
получаване на независима оценка; 

Събрана ОВ от нашите клиенти и заинтересовани страни;

Анализи на текучеството, внимателно проследяване на
изходящите интервюта, особен акцент върху отношението
на прекия ръководител и приемането в екипа на
организацията;

Разработихме вътрешната си академия за обучение и
развитие;

Анализ на необходимите компетенци, които са ключови за
резултатите на нашите специалисти.



Какво постигаме 
с подхода си?

Подбор на основата на ценностен микс;
Активна въвеждаща програма;

Наставничество и менторство на
новоназначени колеги;

Всеки служител е агент на нашата
организационна култура;

Обучителна програма с градация от
базови към надграждащи обучения;

Професионално развитие спрямо
длъжността и желани компетенции;    

Инвестираме ресурси, време и енергия в
професионалното развитие.



Градим вътрешни обучители;

Инвестираме в обучение на авторитетни
професионални общности;

Ангажиране на професионалиста в СИУ
със своето професионално развитие и
споделяне на отговорността за него;

Провеждане на методични дни и
споделяне на новости в областта;

Гъвкав режим на работа;

Възнаграждения и придобивки във
връзка с постигнати резултати;

Програма "Грижа за хората";

Градим политика за изграждане на
приемственост.



Обратна връзка от
нашите клиенти

"Благодарение на работата, детето ми подобри
адаптацията си към непознати хора, доверието,

социалните и учебни умения."

"Първоначалните ми очаквания се покриха напълно.
С много работа детето ми има развитие в областта

на комуникацията."

"Първоначално имахме големи съпротиви да
ползваме психологически консултации, но

специалиста успя да ни предразположи. Освен по
теми, свързани с детето, успя да помогне и на нас

като двойка и родители."



Нашите потребители

63 обратни връзки, получени от потребители по
формата за индивидуална обратна връзка,

която съдържа 15 въпроса
/13 затворени и 2 отворени/.

46 обратни връзки, получени от участници на
групови обучения по родителски умения.



Данните показват, че

Имаме различни специалисти, които
предоставят разнообразни дейности,
свързани не само със социална подкрепа;
Потребителят има основна роля при
планирането на услугите, които ще ползва.
88% от клиентите посочват, че са се включили
напълно в договарянето, а 12% са отбелязали
частично.
95% от клиентите  са удовлетворени от
първоначалните си очаквания.
Работата в центровете за социални услуги се
основава на съвместно договаряне и
планиране на услугите, така че те да отговарят
на актуалните потребности и нужда от
подкрепа, а специалистите се страят
информацията, която предоставят на клиентит
да бъде актуална и полезна за тях.



Заедно в развитието на организацията!


