
 
Съобщение 

 
 

Община Завет уведомява всички заинтересовани  лица, че след направен анализ на 
потребностите се налага актуализация на Стратегия за развитие на социалните 

услуги  2016-2020г. , като в   нея бъде включена нова услуга от резидентен тип 
Защитено жилище за лица с психични  разстройства   

 

 3.2. Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за 
социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно 
положение 

Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на 
максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез: 

Специфична цел 2.2.Да се реформират специализираните институции за 
възрастни хора с увреждания и да се развият социални услуги за предоставяне на 
резидентна грижа в среда, близка до семейната, за потребителите, които не могат 
да бъдат изведени в семейна среда. 

Мярка 2.2.1.Изграждане на социални услуги от резидентен тип за настаняване 
на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до 
семейната.  

Дейност 2.2.1.1.Изграждане и разкриване на Център за настаняване от семеен тип 
за възрастни хора с физически увреждания в община Завет  след  2017 г.  

Дейност 2.2.1.2. Изграждане на Център за временно настаняване  гр. Завет с 
капацитет 10 места след 2017 г.– Предоставяне на краткосрочна услуга за лица в риск - 
бездомни и др. - осигуряване на подслон, храна, социални консултации,посредничество 
за намиране на работа, жилище. 

НОВО! 
Дейност 2.2.1.3.  Изграждане и разкриване на Защитено жилище за лица с 

психични разстройства в община Завет  през 2018г.  с капацитет  8 места. 

Стратегията за развитие на социалните дейности е публикувана в официалния сайт 

на община Завет – раздел  Документи – Стратегии, планове, програми-Стратегии 

  
 

Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становища по  намеренията за 

актуализация на ел. адрес: : zavet@zavet-bg.com  или в Деловодството на Община 
Завет на ул. „Лудогорие” № 19, в срок от 14  дни от датата на публикуване на 

настоящото съобщение. 
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