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Осигуряване на топъл обяд 
 в община Завет 

Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от 
Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. 

Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна, целят 
намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации 
по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по 
проекта и се изразяват в индивидуално/групово консултиране и съдействие за: 

- информиране на потребителите за възможностите за ползване на други социални 
услуги, предоставяни на територията на община Завет, включително и такива, 
финансирани от ЕСФ; 

- проучване на потребностите от нови социални услуги; 

- консултиране за ползване на административни общински услуги; 

- консултиране с цел намаляване на  социалното изключване и/или справяне с 
извънредни социални ситуации; 

- разработване и предоставяне на информационни материали за основни социални 
права, управление на семейния бюджет, 

- осигуряване на временен подслон на бездомните лица; 

- подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; 

- изготвяне на насоки за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на 
подкрепа, съдействие, индивидуално или групово  консултиране,  реализирани в 
отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите 
групи. 

Планирането и предоставянето на съпътстващи мерки се основава на анализ и 
установени специфични потребности за подкрепа на всеки отделен потребител, което е 
свързано с това да се прецени под каква форма ще се предоставя тя – индивидуална 
подкрепа или групово консултиране. 

От началото на проекта, екип от служители на община Завет ежемесечно предоставя 
съпътстващи мерки и оказва подкрепа на потребителите, както чрез индивидуални 
срещи, така и с провеждането на групови консултации. 
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 Индивидуално и/или групово консултиране/насочване за 

предоставяне на социални помощи ;  

 Индивидуално и/или групово консултиране/насочване за 

предоставяне на социални услуги ;  

 Оказване на съдействие за ползване на здравни услуги;  

 Оказване на съдействие за ползване на образователни услуги; 

 Оказване на индивидуална подкрепа, в съответствие с 

индивидуални нужди и проблеми на конкретни представители на целевите 

групи;  

 Дейности за повишаване на осведомеността , като разработване 

и/или разпространение на целенасочени рекламни и информационни 

материали и кампании; 

 Провеждане на беседи на теми:  

o Отпускане на социални помощи, социални услуги 

/специализирани  и услуги в общността; 

o Подпомагане на социално-слаби граждани от общинския 

бюджет; 

 Мотивационна подкрепа, която е насочена към лица, които са се 

самоизолирали от социалния живот, или които вследствие на заболяване са 

изгубили смисъл и желание за живот и други. Мотивационната подкрепа следва 

да е насочена и за подобряване на връзките в семейството, за активиране на 

желанието за социални контакти, за посещения на здравно заведение и личен 

лекар, за явяване на ТЕЛК и други. Мотивационната подкрепа може да се 

осъществява в група или индивидуално; 

 Подкрепата за социално включване, която се  осъществява чрез 

осигурена възможност потребителите да посещават индивидуално различни 

културни мероприятия - кино, театър, концерти, местни инициативи, свързани с 

национални и църковни празници; съдействие и придружаване за: ползването на 

административни общински услуги и за подпомагане на достъпа до здравни 

услуги, свързани със социални помощи, с местните данъци и такси, технически 

помощни средства и други. Консултиране, свързано с предоставяне на 
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информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа; 

изисквания, срокове и насочване към съответните институции. 

 

 


