
 

 
 
 

 
 
 

Годишен план за развитие на 
социалните услуги в Община 

Садово /2015/ 
 



№ Мярка, дейност, капацитет Местополо
жение 

Статут Източник 
на  
финансиране 

1 МЯРКА І : Превенция за деца и семейства в риск 
 

Садово   

2 ДЕЙНОСТ 1 
Активна работа с млади майки в ЦОП; 

 

Садово Функционира ДДД 

3 ДЕЙНОСТ 2  
• Провеждане на информационни кампании и образователни 

програми в училище и/или в рамките на ЦОП, засягащи: 

- превенция на агресията и насилието; 

- превенция отпадането от училище; 

- повишаване на здравната и социалната култура; 

 

• Център за настаняване от семеен тип в с. Ахматово с капацитет от 

11+1 лица за лица с умствена изостаналост. 

 

 

Садово Функционира 

 

 

 

 

 

 

Функционира 

Проектно 
финансиране, 
ДДД 
 
 
 
 
ДДД 

4 ДЕЙНОСТ 3 
• Съвместни дейности на МКБППМН, обществени възпитатели на 

територията на общината, както и ОЗД с цел подкрепа на деца с 

рисково поведение и жертви на насилие; 

• Изграждане и функциониране на Дневен център за лица с 

увреждания. 

 

Садово Функционира 

 

 

 

Предвидена за 

разкриване 

МТСП, ДДД, 
ПРОЕКТНО 
ФИНАНСИРАНЕ 

5 ДЕЙНОСТ 4  
Дейности на ЦОП по направление на ОЗД – консултации, 

посредничество и подкрепа за деца жертви на насилие, трафик и 

зависимости, както и специализирани програми за работа с деца с 

отклоняващо поведение; 

Садово Функционира  МТСП, ДДД,  



 

6 ДЕЙНОСТ 5  
Разработване на смесени образователно-социални услуги за превенция на 

отпадането и задържане на децата в училище, които се изпълняват от 

МКБППМН, ЦОП, училища, училищни настоятелства, читалища. 

Планирани са : 

- консултации и подкрепа за децата ползващи услуги на ЦОП по 

направление от ОЗД; 

- посещения на място и издирване на отпаднали деца; 

- срещи, консултации, инициативи за мотивиране и подкрепа на 

децата и техните родители обществени възпитатели към 

МКБППМН; 

 

Садово Функционира МТСП, ДДД,  

7 ДЕЙНОСТ 6  

По проект „ развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в 

Община Садово“ се предвижда: 

• Назначаване на медиатори от ромската общност; 

• Предоставяне на здравни, посреднически услуги и консултации от  

медиаторите; 

• Включване в работата на експерти със семейства в риск в 

ромската общност, с цел превенция на изоставянето и 

неглижирането на децата; Изграждане на детски площадки. 

 
 
 

Садово Функционира Проектно 
финансиране 

8 МЯРКА ІІ: Развитие на социални услуги за социално включване на 
уязвими групи и лица в неравностойно положение; 
 

Садово   

9 ДЕЙНОСТ 1 
Изграждане на услугата социален патронаж; 

 

Садово  

Предвидена за 

разкриване 

МТСП, 
СОБСТВЕНИ 
СРЕДСТВА, 
ПРОЕКТНО 



ФИНАНСИРАНЕ 
10 ДЕЙНОСТ 2 

Услуги предоставяни от ЦОП, насочени към превенция на рисково и 

зависимост на младежи и възрастни от уязвими етнически групи – 

подкрепяща и консултативна работа; 

 

Садово Функционира ДДД 

     
11 ДЕЙНОСТ 4 

Организиране и включване в кампании за пълен обхват на децата от 

уязвимите общности в задължителните мерки за имунизация. В 

кампаниите ще се включват: медиатор , ЦОП с подкрепата на личните 

лекари и БЧК. 

 

Садово Предвидена за 

разкриване 
МЗ, МТСП, ДДД, 
ПРОЕКТНО 
ФИНАНСИРАНЕ 

12 ДЕЙНОСТ 5 
Образователно – социални услуги за ограмотяване на неграмотни 

младежи и пълнолетни , изпълнявани от училища , читалища , училищни 

настоятелства с финансиране на проектен принцип. Образователни 

програми за младежи и възрастни за покриване на образователна степен, 

които да се изпълняват от училищата с посредничество и подкрепа от 

ЦОП. 

Садово Предвидена за 

разкриване 
МТСП, ДДД, 
ПРОЕКТНО 
ФИНАНСИРАНЕ,  

13 МЯРКА ІІІ Деинституционализация на деца и възрастни хора. 
 

Садово   

14 ДЕЙНОСТ 1 
Разширяване на социалните услуги за осигуряване на условия за спокоен 

и достоен живот на стари хора и лица с увреждания.  

- Услуги в домашна среда: личен асистент, социална трапезария; 

 

Садово Функционира МТСП, ДДД, 
ПРОЕКТНО 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
ЛЕГЕНДА: 
МТСП- МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ДДД – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 
МЗ – МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
МКБППМН – МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 
ЦОП – ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 


