
Годишен план за действие по изпълнение на 

 Стратегия за развитие на социалните дейности в Община Завет 2017г. 

№ Услуга, вид  Потребители Местопол

ожение-

капацитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Финансиране - 

източник 

 

Изпълняваща  

организация, 

отговорник 

1 

Център за  

обществена 

подкрепа- услуга 

в общността 

 

Деца и семейства 

в риск. 

Деца и възрастни 

с различни 

увреждания 

живеещи в 

семейна среда 

гр. Завет 

30 

 

Превантивна 

корекционно-

възпитателна дейност 

сред малолетни и 

непълнолетни. 

Консултации-

социални,правни,здравни, 

психологически и др. 

Приемна грижа. 

Държавно 

делигирана 

дейност 

 

Община Завет 

2 

Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция  
 

 

Деца и лица с 

увреждания 

гр. Завет 

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 

Община Завет 

 

 

 

Дневен център 

за лица с  

увреждания - 

осигуряване на 

дневна грижа и 

 

Лица с 

увреждания 

 

 

 

Комплекс от дейности, 

които създават условия за 

цялостно обслужване през 

деня, свързани с 

предоставяне на храна, 

 

Държавно 

делигирана 

Община Завет 



 

 

3 

почасови услуги 

 

 

 

 

 

 

гр. Завет 

20 

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 

дейност 

4 

„Домашен 

социален 

патронаж”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самотно живеещи 

стари хора с 

увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, 

които имат нужда 

от грижа в семейна 

среда. Самотно 

живеещи стари 

хора в отдалечени 

населени места, без 

достъп до услуги 

Населени 

места на 
територията 

на 

общината 

120 бр. 

 

налична 

 

Мобилна услуга за 

обхващане на селата-

предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, 

помощ в домакинството, 

здравна и мед. грижа и др. 

 

 

 

общинска 

дейност 

Община Завет 

5 

Обществена 

трапезария  

 

Самотно 

живеещи стари 

хора; пенсионери 

с ниски доходи; 

хора с 

увреждания и 

ниски доходи и 

др. 

гр.Завет, 

с.Брестовене 

50 
налична 

Осигуряване на безплатна 

храна на хора с много 

ниски доходи или без 

доход. 

 

 

 

Проект „Фонд 

социална 

закрила“ 

Община Завет 



6 

 Осигуряване на 

топъл обяд  

 

 

 

 
Самотно живеещи 

стари хора; 

пенсионери с 

ниски доходи; хора 

с увреждания и 

ниски доходи и др. 

гр.Завет, 

с.Брестовене 
 

50  
налична 

 

Осигуряване на безплатна 

храна на хора с много ниски 

доходи или без доход. 

Фонд за 

европейско 

подпомагане на 

най-

нуждаещите се 

лица, 

 

 Община Завет 

 

 

7 

 

 

 

 

„Личен асистент” 

разширяване на 

услугите в 

домашна среда за 

подкрепа в 

ежедневието на 

хора с 

увреждания и 

техните 

семейства 

Лица и деца с 

трайни 

увреждания, с 

тежки 

здравословни 

състояния, които 

не могат или са 

много затруднени 

да се обслужват 

сами 

Център  

гр. Завет  

 

45 

налична 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда на хора и 

деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в 

ежедневието си. 

По НП„АХУ“ и  

ОП„РЧР“  

по проект 

„Нови възможности 

за  независим 

живот на уязвими 

групи на 

територията на 

Община Завет“ 

финансиран от 

 ОП РЧР 

Община Завет 

8 

„Социален 

асистент“-

разширяване на 

услугите в 

домашна среда за 

подкрепа в 

ежедневието на 

хора с 

увреждания и 

техните 

семейства 

Лица и деца с 

трайни 

увреждания, с 

тежки 

здравословни 

състояния, които 

не могат или са 

много затруднени 

да се обслужват 

сами 

във всички  

населени 

места 

Предоставяне на ежедневни 

дейности в дома /помощ при 

хранене , обслужване 

помощ за излизане и 

придвижване така и 

предоставяне на дневни и 

почасови услуги извън дома 

Услуга в 

общността по нац. 

програма и по 

проекти 

финансирани от  

ОП „РЧР“ 

 

Община Завет 



9 

„Домашен 

помощник“ 

разширяване на 

услугите в 

домашна среда за 

подкрепа в 

ежедневието на 

хора с 

увреждания и 

техните 

семейства 

Лица и деца с 

трайни 

увреждания, с 

тежки 

здравословни 

състояния, които 

не могат или са 

много затруднени 

да се обслужват 

сами 

Център  

гр. Завет  

 

9 

налична 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда на деца и 

лица, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са 

изключени от социалния 

живот. 

проект 

„Нови 

възможности за  

независим 

живот на 

уязвими групи на 

територията на 

Община Завет“ 

финансиран от 

ОП РЧР 

Община Завет 

 

 

 

10 

 

„Приемна грижа”  
 

кандидати за 

приемни родители, 

приемни семейства, 

семейства на 

роднини и близки; 

деца от  общността, в 

риск от изоставяне и 

техните семейства,  в 

това число и 

семейства на техни 

близки и роднини; 

деца, настанени в 

специализирани 

институции деца, 

настанени в приемни 

семейства; деца, 

настанени при 

близки и роднини. 

 

 

 

10 

Информационни кампании, 

обучение, подбор и наемане 

на приемни родители, 

наблюдение и подкрепа за 

приемните родители и 

приемните деца, 

възстановяване и/или 

поддържане на връзки със 

семейството; 

 

 

 

Проект по ОП РЧР 

Община Завет 

 

 

11 

Консултативен 

център по 

проблемите на 

домашно насилие 
 

Лица, жертви и 

извършители на 

домашно 

насилие, както и 

техните деца.  
 

      

       

гр.Завет 

      

Комплекс от социални 

услуги за представителите 

на целевите групи от 

общината, ориентирани към 

индивидуалните нужди на 

потребителите 

Дейности по  

Оперативни 

програми и 

община 

 

Община Завет 



 

 

 

12 

Клуб на 

пенсионера 

 

 

Пенсионери, 

които нямат 

сериозни 

здравословни 

проблеми и се 

обслужват сами 

 

Всички 

населени 

места 

налични 

8  

Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и 

консултиране-социално, 

здравно, правно. 

 

общинска 

дейност 

Община Завет 

13 

Клуб на 

инвалида 

 Членове на клуба 

- лица с  доказана 

инвалидност 
гр. Завет 

1 

Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и 

консултиране-социално, 

здравно, правно. 

общинска 

дейност 

Община Завет 

 

 

14 

 

Здравен 

медиатор– 

 

 

 

 

 

 

Уязвими  групи от 

компактни ромски 

общности: 

-деца 

-бременни 

-възрастни хора 

-хронични болни 

гр.Завет 

1 

налична 
 

с.Брестовене 

1 

за 
разкриване 

Посредничество за достъп 

до здравни услуги в 

ромските общности; 

Профилактика за деца и 

възрастни; Дейности в 

подкрепа на майчинството; 

Здравно-образователна 

дейност. 

 

 

 

ДДД 

Община Завет 

15 

Център за 

развитие на 

уязвими  

общности – 

 

Етнически 

общности в 

неравностойно 

положение, 

уязвими групи в 

ромски общности. 

Деца и семейства в 

риск. 

Безработни. 

1 център 

налична 

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 младежки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност на 

 

Община Завет 



Младежи със 

затруднения в 

социалната 

интеграция. 

 

самоорганизиращи се групи. 

Здравно-образователни 

дейности. Извънкласни 

форми на организиране на 

свободното време. Подкрепа 

на образователния процес и 

запълване на пропуски. 

НПО и община 

 

16 

 

Други дейности 

за развитие на 

социалните 

услуги срещи, 

проучвания 

Общински 

служители, 

социални 

партньори, екипи 

по проекти 

 

 

гр.Завет 
 

Сътрудничество и участие в 

проучвания,мониторинг и 

оценка при планиране 

,разкриване и управление на 

социалните дейности,  

изготвяне  и изпълнение на 

Стратегията 

 

Дейности по  

Оперативни 

програми и 

община 

 

 

Община Завет 

17 

Развитие на 

капацитета за 

управление и 

предоставяне на 

качествени и 

ефективни 

социални услуги  

 

Общински  

служители,  

екипи по проекти 

гр. Завет 

Участия на служители в 

семинари и курсове  

свързани с 

функционирането на 

социалните дейности 

Дейности по  

Оперативни 

програми и 

община 

Община Завет 

 

Съгласувал: 

       1.Ахтер  Велиев                                                                                                         2.Росица Калинова: 

          КМЕТ НА ОБЩИНА                                                                                                          Директор дирекция „Социално подпомагане“- Кубрат 

 

Планът е приет с Решение № 81 по Протокол № 07 от 18.04.2016 г. на Общинския съвет гр. Завет. 

 

Ерсин Исмаил 

Председател на Общинския съвет гр. Завет 



 

 


