
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия  за развитие на социалните 
услуги  в община Завет 

/Приет  с решение №136  по Протокол № 18  от 26.04.2013г. от заседание на Общинския съвет гр.Завет/ 

 

 

ОБЩИНА   ЗАВЕТ               2013 година   

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на дейността 

(какво е планирано за 

периода) 

Местоположени

е (нас.място) 

Времеви график за 2013 г. Финансиране 

(източник, 

сума) 

Изпълнява

ща 

организация

, отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 10-

12 

 Социални услуги 

1. Домашен 

социален 

патронаж 

Комплекс от социални 

услуги – грижа в семейна 

среда, предоставяни по 

домовете, свързани с 

доставка на храна; 

поддържане на личната 

хигиена и хигиената на 

жилищните помещения, 

обитавани от потребителя; 

съдействие за снабдяване с 

необходимите технически 

помощни средства при 

ползватели с увреждане; 

битови услуги и др. 

 Община Завет + + + + Местна 

дейност  

лв. 

в т.ч текуща 

издръжка 

186.024 лв. 

Община 

Завет 

2. Обществена 

трапезария  

Социална услуга за 

превенция на социалното 

изключване, насочена към 

задоволяване на 

потребностите от храна за 

хора, които не могат да си я 

Завет, Брестовене + + - -  Проект на 

стойност.  

9240  лв. 

Община 

Завет 



осигуряват сами. 

3. Личен асистент 

за деца, 

възрастни и 

стари хора с 

увреждания по 

НП”АХУ” и ОП 

„РЧР” 

Социална услуга, която се 

предоставя в семейна среда, 

от лице, полагащо постоянни 

грижи за дете или възрастен 

с трайно увреждане, или за 

тежко болен, за задоволяване 

на ежедневните му 

потребности. 

 

 

Община Завет + + + + По НП»АХУ» 

ОП»РЧР» на 

стойност  

56980  лв. 

Община 

Завет 

4. Клуб на 

пенсионера 

Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и 

консултиране-социално, 

здравно, правно. 

Община Завет + + + + Местна 

дейност  

лв. 

в т.ч текуща 

издръжка 

9500 лв. 

Община 

Завет 

5. Здравен 

медиатор – 

общинска 

дейност 

Посредничество за достъп до 

здравни услуги в ромските 

общности. Профилактика за 

деца и възрастни. Дейности в 

подкрепа на майчинството. 

Здравно-образователна 

дейност. 

Община Завет + + + + Държавна 

дейност 

 

Община 

Завет 

 Дейности по развитие и партньорство, работа в мрежа 

1 Център за 

развитие на 

уязвими  

общности – 

Дейност на НПО 

и община 

 

Подкрепа на общностното 

развитие и 

посредническа структура за 

социално включване на 

ромските общности. 

Община Завет + + + +  Община 

Завет 



 

 Развитие на човешките ресурси /обучени, курсове, семинари / 

1 Участие на 

общински 

служители в 

обучения и 

семенари.  

       Община 

Завет 

2 Участие на 

общински 

служители в 

курсове.  

       Община 

Завет 

 Други дейности/ разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка и други/ 

1 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЦСРИ през 2013 година.  

      Община 

Завет 

 

2 Център за 

обществена 

подкрепа ЦОП 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЦОП през 2013година. 

      Община 

Завет 

3 Защитено 

жилище за лица 

с интелектуални 

затруднения . 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЗЖ през 2013 година.  

      Община 

Завет 

 

 
Настоящият план  е публикувана на интернет страницата на Общинския съвет на 07.05.2013 година и влиза в сила  от 14.05.2013 година 

 

 



Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия  за развитие на социалните 
услуги  в община Завет 

 

/Приет  с  решение №136  по Протокол № 18  от 26.04.2013г. от заседание на Общинския съвет гр.Завет/ 

 

ОБЩИНА   ЗАВЕТ               2014 година   

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на дейността 

(какво е планирано за 

периода) 

Местоположени

е (нас.място) 

Времеви график за 2014 г. Финансиране 

(източник, 

сума) 

Изпълнява

ща 

организация

, отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 10-

12 

 Социални услуги 

1. Домашен 

социален 

патронаж 

Комплекс от социални 

услуги – грижа в семейна 

среда, предоставяни по 

домовете, свързани с 

доставка на храна; 

поддържане на личната 

хигиена и хигиената на 

жилищните помещения, 

обитавани от потребителя; 

съдействие за снабдяване с 

необходимите технически 

помощни средства при 

ползватели с увреждане; 

битови услуги и др. 

 Община Завет + + + + Местна 

дейност  

лв. 

в т.ч текуща 

издръжка 

186.024 лв. 

Община 

Завет 

2. Обществена 

трапезария  

Социална услуга за 

превенция на социалното 

изключване, насочена към 

задоволяване на 

потребностите от храна за 

хора, които не могат да си я 

осигуряват сами. 

Завет, Брестовене + + - -  Проект на 

стойност.  

9240  лв. 

Община 

Завет 



3. Личен асистент 

за деца, 

възрастни и 

стари хора с 

увреждания по 

НП”АХУ” и ОП 

„РЧР” 

Социална услуга, която се 

предоставя в семейна среда, 

от лице, полагащо постоянни 

грижи за дете или възрастен 

с трайно увреждане, или за 

тежко болен, за задоволяване 

на ежедневните му 

потребности. 

 

 

Община Завет + + + + По НП»АХУ» 

ОП»РЧР» на 

стойност  

56980  лв. 

Община 

Завет 

4. Клуб на 

пенсионера 

Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и 

консултиране-социално, 

здравно, правно. 

Община Завет + + + + Местна 

дейност  

лв. 

в т.ч текуща 

издръжка 

9500 лв. 

Община 

Завет 

5. Здравен 

медиатор – 

общинска 

дейност 

Посредничество за достъп до 

здравни услуги в ромските 

общности. Профилактика за 

деца и възрастни. Дейности в 

подкрепа на майчинството. 

Здравно-образователна 

дейност. 

Община Завет + + + + Държавна 

дейност 

 

Община 

Завет 

 Дейности по развитие и партньорство, работа в мрежа 

          

 Развитие на човешките ресурси /обучени, курсове, семинари / 

1 Участие на 

общински 

служители в 

обучения и 

семенари.  

       Община 

Завет 

         Община 



2 Участие на 

общински 

служители в 

курсове.  

Завет 

 Други дейности/ разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка и други/ 

1 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Стартиране на ЦСРИ през 

2014 година.  

      Община 

Завет 

 

2 Център за 

обществена 

подкрепа ЦОП 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЦОП през 2013/2014година. 

      Община 

Завет 

3 Защитено 

жилище за лица 

с психични 

заболявания . 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЗЖ през 2014 година.  

      Община 

Завет 

 

 

 

 
Настоящият план  е публикувана на интернет страницата на Общинския съвет на 07.05.2013 година и влиза в сила  от 14.05.2013 година 

 

 


