
Годишен план 

за действие по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните дейности в Община Завет 

                                                                                               2015 година 

/Приет с Решене № 216 по Протокол  №  31  от  28.03.2014  година/ 

 

 

№ Услуга, вид  Потребители Капаци

тет 

Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Финансиране - 

източник 

   Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

1 

Център за  

обществена 

подкрепа 

 

Деца и семейства 

в риск. 

Деца и възрастни 

с различни 

увреждания 

живеещи в 

семейна среда 

30 

Превантивна корекционно-

възпитателна дейност сред 

малолетни и непълнолетни. 

Консултации-

социални,правни,здравни,психологич

ески и др. 

Приемна грижа 

Държавно 

делигирана 

дейност 
Нова –  и старт 

през 2014г. 

2 

Център за 

социална 

рехабилитац

ия и 

интеграция  
 

 

Деца и лица с 

увреждания 

 

40 

Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации-

социални, правни, здравни и 

психологически; умения за 

самостоятелност и подкрепа на 

семейства; мобилен екип за 

консултация и подкрепа в малките 

населени места. 

Държавно 

делигирана 

дейност 
Нова –  

Разкриване след 

2014г. 

 

3 

 

Защитено 

жилище  – 

 

 

Хора с 

интелектуални 

затруднения 
 

10 

Осигуряване на  грижа за хора с 

интелектуални затруднения. 

Държавно 

делигирана 

дейност 
Нова - разкриване 

след 2014 г. 



 

 

 

 

 

 

 

4 

Дневен 

център за 

лица с  

увреждания 

 

 

 

 

Лица с 

увреждания 

 Комплекс от дейности, които 

създават условия за цялостно 

обслужване през деня, свързани с 

предоставяне на храна, задоволяване 

на ежедневните, здравните, 

образователните и рехабилитационни 

потребности, както и потребностите 

от организация на свободното време 

и личните контакти; изготвяне и 

осъществяване на индивидуални 

програми за социално включване 

 

 

 

 

 

 

 Държавно 

делигирана 

дейност 

 

 

 

 

 

 

Нова - разкриване 

след 2014 г. 

5 

„Домашен 

социален 

патронаж”  

 

Самотно живеещи 

стари хора с 

увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужванет

о, които имат 

нужда от грижа в 

семейна среда. 

Самотно живеещи 

стари хора в 

отдалечени 

населени места, 

без достъп до 

услуги 

120 

120 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата-предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, помощ в 

домакинството, здравна и мед. грижа 

и др. 

 

 

 

общинска дейност 
Налична- 

разширяване на 

дейностите и 

многообразието на 

услугите и 

капацитетите за 

обхващане на 

малките населени 

места. 

6 

Обществена 

трапезария  

 

Самотно живеещи 

стари хора; 

пенсионери с 

ниски доходи; 

хора с 

увреждания и 

 

50 

Осигуряване на безплатна храна на 

хора с много ниски доходи или без 

доход. 

 

 

 

Проект „Фонд 

социална закрила“ 

налична 



ниски доходи и 

др. 

 

 

7 

 

 

 

 

„Личен 

асистент” 

Лица и деца с 

трайни 

увреждания, с 

тежки 

здравословни 

състояния, които 

не могат или са 

много затруднени 

да се обслужват 

сами 

58 

Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в ежедневието 

си. 

 

 

 

 

 

По НП »АХУ» 

 ОП »РЧР» 

Налична - за 

разширяване 

 

8 
Клуб на 

пенсионера 

Пенсионери, 

които нямат 

сериозни 

здравословни 

проблеми и се 

обслужват сами 

 

7 

Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и 

консултиране-социално, здравно, 

правно. 

 

общинска дейност 

 

Налична 

 

 

9 

Здравен 

медиатор – 

 

Уязвими  групи от 

компактни ромски 

общности: 

-деца 

-бременни 

-възрастни хора 

-хронични болни 

1 

Посредничество за достъп до здравни 

услуги в ромските общности; 

Профилактика за деца и възрастни; 

Дейности в подкрепа на 

майчинството; Здравно-

образователна дейност. 

 

общинска дейност 

Налична 

10 

Център за 

развитие на 

уязвими  

общности – 

 

Етнически 

общности в 

неравностойно 

положение, 

уязвими групи в 

ромски общности. 

Деца и семейства 

1 цен-

тър 

 Подкрепа на общностното развитие 

и 

посредническа структура за социално 

включване на ромските общности. 

Сътрудничество на БТ за курсове за 

ограмотяване и 

квалификации.Подкрепа на детски и 

 

 

 

 

 

 

 

Налична – 

разширяване на 

дейностите. 



в риск. 

Безработни. 

Младежи със 

затруднения в 

социалната 

интеграция. 

 

младежки самоорганизиращи се 

групи. Здравно- образователни 

дейности. Извънкласни форми на 

организиране на свободното време. 

Подкрепа на образователния процес 

и запълване на пропуски. 

 

Дейност на НПО и 

община 

11 

Други 

дейности за 

развитие на 

социалните 

услуги 

 

 

 

Общински 

служители 

 

 

Участия на служители в семинари 

и курсове  

свързани с функционирането на 

социалните дейности 

 

Дейности по  

Оперативни 

програми 
Налични през 

текущата година 

Обучения 

Участия в 

проучвания 

 

 

 

 

 

Общински 

служители 

 

Проучвания,мониторинг и оценка 

на социалните дейности 

 

Дейности по  

Оперативни 

програми 
Налични през 

текущата година 

 

 

 

МЕХМЕД  ХАСАН 

Председател на Общинския  съвет  гр.Завет 


