
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 

2010-2015Г. 
 

 Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ на  

настоящата ситуация и проучване потребностите на крайните 

потребители. В стратегическите си цели, специфични приоритети и 

мерки тя кореспондира с основни стратегически документи от 

националното законодателство, както и с Областната стратегия за 

развитието на социалните услуги в област Добрич за периода 2011 – 

2015г. 

 
 ОБХВАТ  

 Настоящата стратегия обхваща всички идентифицирани рискови групи на 

територията на община Крушари, без дискриминация по възраст, пол, етническа 

принадлежност, вероизповедание, имуществен статус и др. 

Стратегията е изготвена въз основа  на комплексна оценка на съществуващите 

уязвими групи, при приоритизиране проблемите на социално слабите и рискови групи 

население, изработване на мерки за социално включване за преодоляване на 

социалната изолация, сегрегация и социалното изключване на цели рискови общности. 

Общинската стратегия  за развитие на социалните услуги дефинира основните 

цели и приоритети, които община Крушари извежда за постигане на стандарт на живот 

на уязвими рискови групи, преодоляващ последиците от социалното изключване; 

подобряване качеството на институционалния тип грижа,  разширяване на спектъра на 

предоставяните социални услуги в общността. 

Изпълнението на настоящата Стратегия предполага наличие на сериозен 

финансов ресурс и гарантиране на достатъчно финансови средства и човешки ресурс за 

изпълнението на различните дейности. Дейностите по реализирането на целите и 

мерките по Стратегията изискват изграждането на много добър административен 

капацитет от  страна на общинска администрация, който професионално да планира и 

управлява новите и съществуващите услуги, способност на екипите да работят в 

проектна и конкурентна среда.  

 

Стратегията  

• Прилага се във  всички населени места от община Крушари. 

• Приоритизира социалните услуги, предоставяни в общността. 

• Извежда разкриването на нови социални услуги за по-

пълното задоволяване на нуждите на представителите на 

целевите групи, при активно участие в реализацията на 

дейностите от тяхна страна. 



• Планира повишаване качеството на институционална грижа в 

заведенията за социални услуги на територията на общината. 

 

ВИЗИЯ 

РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО 

ПОСТАВЯТ В ЦЕНТЪРА ПОЛЗВАТЕЛЯ И ОТГОВАРЯТ НА НУЖДИТЕ НА 

ОБЩНОСТТА. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, РАВЕН ДОСТЪП, 

С АНГАЖИРАНОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ СТРАНИ, ЖИВОТ В ПОДКРЕПЯЩА 

ОБЩНОСТ И ПЪЛНОЦЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
  

ПРИНЦИПИ  

• Съотносимост на Стратегията към националното и европейско 

законодателство; 

• Недискриминация, общностна подкрепа и толерантност; 

• Адекватност на услугите в съответствие с нуждите на целевите групи; 

• Иновативност, гъвкавост и мобилност на услугите, основани на обратната 

връзка „потребител-доставчик”; 

•  Прозрачност и ефективност при разходването на публични финанси в 

областта на социалните услуги; 

• Инвестиции в човешкия капитал, който ще управлява, администрира и 

доставя социалните услуги; 

 

 

 

  ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ, ДАВАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО 

ИЗКЛЮЧВАНЕ, СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ 

БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА УЯЗВИМИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ. 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 1  

Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в 

риск, преодоляване на социалното изключване и изолация 

 
 Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и 

изолация на отделни хора и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и 

общности.  

 

Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги и мерки във в 

община Крушари  за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на 



добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално 

развитие. 

Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на поне 30% от уязвимите семейства и 

деца в Центрове за обществена подкрепа.  

Общинската стратегия предвижда изграждане на един Център за обществена 

подкрепа(ЦОП).  Дейностите в ЦОП ще бъдат насочени към превенция на изоставянето 

на деца на ранна и по-късна възраст, превенция на насилието, отклоняващото се 

поведение и отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, 

приемната грижа и осиновяването, подкрепата и консултирането на деца и семейства в 

риск. Конкретните услуги включват семейно консултиране и подкрепа; индивидуални и 

фамилни консултации в случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и 

асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа за професионално ориентиране на 

деца и младежи; семейно планиране, развиване на родителския капацитет и уменията 

за отговорно родителство, психологическо консултиране и рехабилитация, обучения в 

умения за самостоятелен живот, превантивни програми на ниво училище, 

информационни кампании, оценяване, обучение, подкрепа на приемни родители. 

Дейност 1.1.1.2. Разкриване на Център за обществена подкрепа в община 

Крушари, с предоставяне на мобилна услуга с капацитет 50 места. 

 

Мярка 1.1.2 Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие 

с обхват на  90% от уязвимите семейства и деца 

Дейност 1.1.2.1. Превенция на нежелана и ранна бременност, както и семейно 

планиране в Центъра за обществена подкрепа и в Комплекса за социални услуги за 

деца до 7години и техните родители, изграден по Проект „Социално включване”(ПСВ).  

Дейност 1.1.2.2. Повишаване на уменията и социалната грамотност на 

родителите в община Крушари, стационарно и в домашни условия, да изпълняват по-

качествено своите родителски роли. Услугата ще се предоставя в Центъра за 

обществена подкрепа,  Комплекса за социални услуги за деца до 7години и техните 

родители в съчетание  с мобилна услуга, детски градини, където могат да се създадат 

благоприятни условия за мотивиране и пълноценно участие на родителите.  

Дейност 1.1.2.3. Осигуряване на здравни грижи и консултации за повишаване на 

здравната култура на родителите на деца от рискови групи съвместно с личните 

лекари, детските заведения.   Информиране и консултиране по въпроси, свързани с 

развитието на детето, неговите нуждите и умения за разпознаването им ще се 

осъществява от  ЦОП, ДЦДУ, Кабинета за превенция на детското здраве, изграден по 

ПСВ. 

 

 

Мярка 1.1.3. Включване на  100% от децата в предучилищна възраст в детска 

градина и на 100% от децата в задължителна училищна възраст в подходяща форма 

на образование  

Дейностите, чиято реализация изисква активното съучастие на родители от 

уязвими социални групи, е обвързано с подкрепа от тяхна страна с включването на 

децата в предучилищна и задължителна училищна възраст  в образователно-

възпитателния процес. Основна роля при реализирането на тази мярка ще играе 

Комплекса за социални услуги за деца до 7 години и техните родители.  



Дейност 1.1.3.1. Общински политики и мерки за осигуряване на правото на 

децата на достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище: 

- Осигуряване на специализиран транспорт за деца в зависимост от възрастта им до 

детските градини и училища (особено за малките населени места); 

- Целенасочена политика на общините за подобряване на привлекателността на 

училището и мерки за превенция на отпадането в рамките на училищния процес.  

- Пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка – организиране на летни 

предучилищни групи към детските градини за обучение в умения за по-ефективна 

социализизация и усвояване на български език от децата-билингви от етнически 

общности в неравностойно положение в детските градини по проект „Социално 

включване”.  

 

Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на 

капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на 

алтернативна семейна грижа 

 

Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на близки и роднините, при които е 

настанено дете. 

Планиране  провеждането на информационни кампании за разясняване 

условията за настаняване на деца в семейства на  близки и роднини с цел осигуряване 

на грижа на деца, неглижирани от родителите си или изоставени от тях, превенция на 

настаняване на деца-сираци в специализирани институции. Кампаниите ще обединят 

усилията на общинските власти, Дирекция ”Социално подпомагане”, ръководители на 

специализирани институции, кметове и кметски наместници по населени места.  

Дейност 1.2.1.1 – Провеждане на кампания по приемна грижа в рамките на СИ в 

община Крушари, както и сред общността. 

 

Мярка 1.2.2. Развитие на приемната грижа  

Към момента приемната грижа не е достатъчно популялизирана в община 

Крушари. Усилията по мярката ще бъдат насочени към провеждане на информационни 

срещи със специалисти-социални работници, директни срещи с одобрени приемни 

семейства и други заинтересовани страни.  

Дейност 1.2.2.1. Оформяне на Центъра за обществена подкрепа като естествена 

информационна точка за провеждане на информационни кампании, консултиране  и 

подкрепа на кандидат-приемни семейства. 

 

 

Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от 

дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с 

увреждания. 

 
Мярка 1.3.1. Подкрепа към родителите с цел превенция на изоставянето на 

деца с увреждания и намаляване на настаняването на деца с увреждания в 

специализирани институции. 

 Услугите по информиране и обучение на родители, отглеждащи деца с 

увреждания и деца с установени здравословни проблеми ще се извършва в Комплекса 



за социални услуги за деца до 7 години и техните родители и в Кабинета по превенция 

на детското здраве, както и от мобилния екип от специалисти, работещи по ПСВ.  

Чрез него ще се получава специализирана медицинска помощ по отношение 

спецификата на отглеждане на деца с увреждания в семейна среда. В КСУДР ще се  

включат и дейностите по проблемите на ранно детско развитие.  

Дейност 1.3.1.1. – Наблюдения на здравното, физическото и психомоторното развитие 

на деца с увреждания с цел подкрепа и обучение на родителите, полагащи грижи за 

деца с увреждания и здравословни проблеми. Дейността ще се извършва чрез 

Кабинета по превенция на детското здраве и чрез мобилен екип от специалисти. 

 

 

Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и 

социална рехабилитация за поне 60% от децата с увреждания и подкрепа за техните 

семейства. 

Тази мярка ще бъде осъществена чрез продължаване на функционирането на 

съществуващите услуги и развиване на нови за улесняване на достъпа до здравна 

грижа, медицинска и социална рехабилитация.  

Предвидените мобилни екипи, към съществуващите и новоразкриваните 

социални услуги ще обхващат децата с увреждания и техните родители  в населените 

места в областта. 

Дейност 1.3.2.1. Предоставяне на  подкрепа за семействата с деца с увреждания  

в  планирания за разкриване ЦОП  с. Крушари. 

Дейност 1.3.2.2. Извършване на рехабилитация и работа с родителите на деца с 

увреждания в Дневния център за деца с увреждания с. Крушари. 

 Дейност 1.3.2.3. - Наблюдения на здравното, физическото и психомоторното 

развитие на всички деца от 0 до 7 години като форма на превенция на детското  

здраве. Дейността ще се извършва чрез Кабинета по превенция на детското здраве и 

чрез мобилен екип от специалисти. 

 

 

 

Мярка 1.3.3. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова 

и заместваща грижа за поне 30% от децата с увреждания според вида на техните  

увреждания, отглеждани в семейна среда. 

Дейност 1.3.3.1. Продължаване и утвърждаване на дейността на Дневен център 

за деца с увреждания в с.Крушари, община Крушари с предоставяне и на мобилна 

услуга.  

Капацитетът на услугата в с.Крушари е 20, като развитието на мобилната услуга и 

промяната в капацитета е обвързана с резултатите от оценката на индивидуалните 

потребности на децата от ДДУИ и националната карта за услугите за деца по проект 

„Детство за всички”. 

Дейност 1.3.3.2.  Осигуряване на услугата  „Социален асистент” по ОП „РЧР.”  

Дейност 1.3.3.3. Осигуряване на услугата Личен асистент по НП ”АХУ” и по ОП 

„РЧР”.  

Дейност 1.3.3.4. Настаняване на деца с увреждания в семейства на близки и 

роднини, приемни родители и осиновяване.  



Дейност 1.3.3.5. Осигуряване на медицински изделия, помощни средства, 

приспособления и съоръжения за деца и възрастни  с посредничеството на социалните 

услуги в общността. 

 

Мярка 1.3.4. Осигуряване на качествена интегрирана предучилищна 

подготовка и образование за поне 50% от децата с увреждания   

Дейност 1.3.4.1. Интегриране на децата с увреждания в  групите за 

задължителна предучилищна подготовка и масовите училища за обучение с 

подкрепата на ресурсни учители – осъществява се от училищата, РИО на МОМН, Екипа 

за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО и Ресурсния център за 

подкрепа на деца със СОП към МОМН с подкрепата на общината. 

Дейност 1.3.4.2. Извеждане на част от деца от ДДУИ, посещаващи помощно 

училище в СОУ - Крушари за адаптация и развитие на умения за независим живот в 

общността. 

Дейност 1.3.4.3. Осигуряване на достъпна и адаптирана среда (предоставяне на 

подходящо обзавеждане и оборудване) за децата с увреждания в детски градини и 

учебни заведения. 

Дейност 1.3.4.4. Подготовка и обучение на персонала на масовите детски 

заведения и училища за работа с деца и младежи с увреждания. Тази дейност се 

осъществява по проект „Социално включване” обучения, както и чрез други обучаващи 

организации . 

Дейност 1.3.4.5. Подготовка на средата за приемане на децата с увреждания в 

масовите училища, осъществявана с помощта на НПО и Ресурсния център към РИО на 

МОМН чрез целеви мерки в две направления: 

• Инициативи вътре в училище, които обхващат трите “страни” – учители, 

родители (на децата с увреждания и на децата без увреждания) и учениците. Обучения 

на учителите за толерантност и приемане на децата с увреждания;  

• Кампании на областно ниво и в местните общности за повишаване на 

чувствителността към децата с увреждания и техните семейства, за преодоляване на 

дискриминацията и промоциране на толерантност. 

 

 

Стратегически приоритет 2: Деинституционализация и 

подобряване качеството на резидентната грижа 

 

Обща цел 2. Намаляване на дела на децата и възрастните, настанени в 

специализирани институции 

 

Специфична цел 2.1. - Закриване на Дома  за деца с умствена изостаналост – 

с.Крушари. 

 През 2011 г.  стартира  разработването на  план за закриване на ДДУИ – с. 

Крушари. Процесът е планиран да завърши през 2014г. Към настоящия момент по 

проект на ДАЗД са изготвени оценки на всички деца настанени в ДДУИ, планирани са 

мерки за извеждането им в подходящи институции, предоставящи нов тип социални 

услуги. 



Мярка 2.1.1. Разработване на планове за закриване на специализираната 

институция за деца 

Дейност 2.1.1.1. Създаване на общинска работна група в община  Крушари за 

разработване на план за закриване на Специализирана институция (СИ) за деца. Работа 

му ще бъде подпомагана от експертна група на областно ниво (с участието на РДСП, 

РЗИ, РИО на МОНМ ) за консултиране и подкрепа на процеса чрез провеждане на 

срещи, посещения на място, дискусии, съвместна разработка на предложения. 

Дейност 2.1.1.2. Изработване на план за закриване  на 1 СИ за деца в община 

Крушари. В тези планове се описва изпълнението на следните основни етапи: 

• Актуализиране на индивидуалната оценка за всяко дете и  залагане в плана 

за действие на социалните услуги, необходими за извеждане на децата от 

институцията; 

• Оценка на човешките ресурси и планиране на допълнителна професионална 

квалификация на персонала, съобразно  новите социални услуги и/или дейности, които 

ще се развият в  общината; 

• Оценка на материалната база и ресурсите на институцията  и планиране на 

използваемостта им; 

• Изпълнение на индивидуалните планове на всички деца и поетапно 

извеждане на децата от СИ; 

• Закриване на институцията и изпълнение на плана за използване на 

материалната база и ресурсите на институцията. 

Разработените планове за всяка специализирана институция за деца ще бъдат 

обсъдени от Обществените съвети за социално подпомагане и предложени на 

Общинския съвет за вземане на решение.  

 

            Специфична цел 2.2. Настаняване на децата от институции в различни 

форми на семейна грижа. 

 

Мярка 2.2.1 Осигуряване на семейна среда за поне 10% деца от институцията 

чрез реинтеграция в биологичното, разширеното семейство, осиновяване  и 

настаняване в алтернативна семейна грижа.  

Дейностите по тази специфична цел се изпълняват от ОЗД, ЦОП и СИ по 

подкрепа на децата и семействата /биологични, разширени, осиновителни/. 

Дейност 2.2.1.1. Реинтеграция в биологичното семейство. Услугите по 

реинтеграция на децата в биологичното семейство ще се предоставят от ЦОП в 

общината и включват подкрепа на детето и на семейството. 

-  Консултиране и подкрепа на семейства в риск за възстановяване на 

прекъснатите връзки; 

- Подкрепа на детето при реинтеграция в семейството; 

- Услуги за изграждане на родителския капацитет. 

За изпълнението на тази дейност ще бъдат сформирани мобилни екипи към 

ЦОП по реинтеграция в семейна среда на децата, настанени в СИ.  



Дейност 2.2.1.2. Интеграция в разширено семейство – услугите по интеграция на 

децата в семейство на роднини и близки, в. ч. и в разширеното семейство ще се 

предоставят от ЦОП и включват подкрепа на детето и на семейството. 

- Консултиране и подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки на 

децата с близки и роднини; 

- Подкрепа на детето в периода на адаптация в разширеното семейство;  

- Подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за деца, 

отглеждани в институции; 

- Консултиране, практическа подкрепа, съдействие, информиране, 

посредничество, материална и финансова подкрепа в процеса на отглеждане на 

изведените деца. 

Дейност 2.2.1.3. Настаняване на деца от СИ в приемни семейства  

Услугите ще се предоставят от ЦОП в общината и ще включват:  

- Провеждане на кампании и информационни срещи по приемна грижа;  

- Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители; 

- Подкрепа при предоставяне на приемната грижа. 

Дейност 2.2.1.4. Подкрепа на процеса на  осиновяването.  

Услугите ще се предоставят от ЦОП в общината и ще включват: 

- Обучение и психологическа подкрепа на кандидат–осиновители в 

предосиновителния период; 

-  Подкрепа на детето и на семейството в следосиновителния период. 

 

Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда 

близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. 

Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип. 

 

Мярка 2.3.1. Осигуряване на близка до семейната среда за деца, лишени от 

родителска грижа чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип 

Центърът за настаняване от семеен тип представлява резидентна форма на 

грижи за деца, за които са изчерпани възможностите за осигуряване на семейна среда. 

Услугата предоставя ежедневни грижи за децата, като здравните и образователни 

услуги се предоставят в ЦНСТ за осигуряване на социална интеграция. 

Дейност 2.3.1.1. Разкриване на нови ЦНСТ в община Крушари за превенция на 

институционализацията и извеждане на децата и младежите от специализираните 

институции.  Окончателното планиране на новите услуги ЦНСТ за деца с увреждания 

ще се утвърди след извършването на индивидуална оценка за всяко дете с  увреждане 

от ДДУИ по проект „Детство за всички” 

Дейност 2.3.1.2.  Разкриване на Малък групов дом за предоставяне на 

ежедневна грижа, изграждане на умения за самостоятелен живот и обезпечаване на 

здравни и образователни услуги за деца от ДДУИ с.Крушари. 

Разкриването на услугата е обвързано с резултатите от индивидуалната оценка 

за децата с  увреждане от ДДУИ по проект „Детство за всички”. 

 



Специфична цел 2.4. Закриване и трансформация на съществуващите 

специализирани институции за деца.   

. 

Мярка 2.4.4. Трансформиране и закриване на ДДУИ с.Крушари 

В рамките на тази мярка са включени изпълнението на дейностите, включени в 

плана за ДДУИ. Трансформирането на институцията ще бъде извършено чрез 

значително намаляване на броя на настанените деца и разкриване на услуги в 

общността.  Социалните услугите, разкрити  по Проект „Детство за всички” имат за цел 

да планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална 

деинституционализация на децата с увреждания, настанени в ДДУИ. Предвижда се 

институцията да бъде закрита 2014г. 

Дейност 2.4.4.1. Преглед и анализ на индивидуалните оценки на децата и 

младежите с увреждания. Това ще бъде извършено от мултидисциплинарен екип с 

участие на представители на ОЗД, ДДУИ, РЗИ   и  НПО. 

Дейност 2.4.4.2. Проследяване на актуализирането на плановете за действие и 

плановете за грижа на всяко дете и младеж от ДДУИ и последващото им изпълнение 

до преместване на децата и младежите в нови услуги в общността и  закриване на СИ.  

Дейност 2.4.4.3. Организиране провеждането на регулярни събития „Отворени 

врати” в рамките на ДДУИ за родителите на децата. 

Дейност 2.4.4.4. Превенция на настаняването на деца в ДДУИ. 

Дейност 2.4.4.5. Обособяване на нови ЦНСТ за децата  и младежите от ДДУИ. 

(описани в дейност 2.3.1.1.); 

Дейност 2.4.4.6. Закриване на институцията в срока по проект „Детство за 

всички”.  

 

Специфична цел 2.5. Да се намали броя на хората с увреждания в специализирани 

институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип 

 

Мярка 2.5.1. Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен тип 

за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в 

среда, близка до семейната. 

Дейност 2.5.1.1. Разкриване на  1 ново Защитено жилище в с.Крушари с 

капацитет  от 6 до 8  места. Подготовката за разкриване на услугата ще стартира през 

2011г. с идентифициране на източници на финансиране и местоположение. 

Дейност 2.5.1.2. Разкриване на ЦНСТ за младежи от ДДУИ с.Крушари. 

Дейност 2.5.1.3.  Разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост 

по проектно предложение по ОПРЧР. 

 

Стратегически прироитет 3 . Развитие на социални услуги в 

общността за социално включване на уязвими групи и лица в 

неравностойно положение      

 



Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на 

максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи 

и индивиди в област Добрич 

 

Специфична  цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на 

хората с увреждания  и старите хора в семейна среда; 

 

Мярка 3.1.1 Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа 

в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.  

Предоставянето на  обгрижване в домашна среда на децата с увреждания, 

възрастните с увреждания и старите хора ще им осигури възможност да живеят в своя 

дом и в своята семейна среда, както и ще предотврати  настаняването им в 

специализирани институции.  

В рамките на Стратегията се цели поетапно увеличаване на броя на броя на 

ангажираните домашни помощници, лични и социални асистенти  и увеличение на 

броя на потребителите на тези услуги. 

Дейност 3.1.1.1. Осигуряване и доразвиване на услугата Домашен помощник  и 

Социален асистент  на проектен принцип по ОП „РЧР” . 

Дейност 3.1.1.2. Осигуряване и доразвиване на услугата Личен асистент по НП 

”АХУ” и на проектен принцип по ОП „РЧР” . 

Дейност 3.1.1.3. Увеличаване на броя на потребители на Домашните социални 

патронажи – хора с увреждания с поне 20% ,  увеличаване на обхвата на населените 

места в общината и разнообразяване на предлаганите дейности.  

Дейност 3.1.1.4.  Развиване на сезонни обществени трапезарии  за социално 

слаби и самотно живеещи лица и семейства. 

Дейност 3.1.1.5. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество от 

представители на ДСП и социалните услуги за улесняване на достъпа до медицински 

изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, добавки за социална 

интеграция и достъпна среда в дома на децата и възрастните с увреждания по 

програмите на АХУ и Закона за интеграция на хората с уреждания.  

 Дейност 3.1.1.6. Предоставяне на специализирана подкрепа на близките, които 

полагат грижи за хора с увреждания в домашна обстановка– информиране и 

консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо) от ЦСРИ. 

 

Мярка 3.1.2. Развиване на Център за социална рехабилитация и интеграция 

(ЦСРИ) с мобилен екип за обхващане на хората с увреждания  

Дейност 3.1.2.1. Разкриване на 1 нов ЦСРИ в Крушари с капацитет 30 места.  

 

Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп до развитие за етническите общности в 

неравностойно положение и уязвими групи. 

 

Мярка 3.2.1. Да се осигури  социално и  икономическо  включване на уязвими 

групи. 



Дейност 3.2.1.1.  Изграждане на Комплекс за социални услуги за деца до 7 

години и техните семейства  с мобилна услуга в община Крушари по проект на МТСП 

„Социално включване”,фаза 1 . 

Дейност 3.2.1.2. Предоставяне на мобилни услуги за деца и семейства от 

уязвими етнически групи във всички общини в областта по проект „Социално 

включване” фаза 2. 

Дейност 3.2.1.3.  Предоставяне на подкрепа в  новизградения Център за 

обществена подкрепа (ЦОП) в община Крушари, предоставящ услуги във всички 

населени места в общината. 

 

Мярка 3.2.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално 

включване на хората с увреждания. 

Дейност 3.2.2.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна 

среда в общественото пространство за децата и възрастните с увреждания. 

(Определяне на конкретните задачи в общината в рамките на оперативния план за 

действие през 2011г., които да се включат и в актуализирания Общински план за 

развитие).  

Дейност 3.2.2.2 Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за 

социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и 

доходи, чрез включване в програми и мерки на ДБТ; иницииране и изпълнение на 

проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по оперативни 

програми. 

 

Мярка 3.2.3. Работа на консултанти, социални работници, медиатори,  за 

подобряване на достъпа до здравеопазване във високо рисковите ромски общности.  

Дейност 3.2.3.1. Периодично организиране на здравно-информационни 

кампании по превенция и промоция на детското и майчиното здраве. 

Дейност    3.2.3.2.   Съдействие за задължително обхващане на всички бременни 

от женска консултация независимо от техния осигурителен статус. 

Дейност 3.2.3.3. Информиране  на ромското население и подпомагане 

дейността по осъществяване на прегледи с мобилни кабинети за скрининг и ранна 

диагностика. 

Дейностите ще се реализират по Проекта за социално включване. 

 

Мярка 3.2.4. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за 

социално включване на безработни, насочени към достъп до професионална 

квалификация, заетост и доходи.  

Дейност 3.2.4.1. Включване в програми и мерки на ДБТ; иницииране и 

изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по 

действащите национални програми за заетост и оперативни програми за развитие на 

човешките ресурси. 



Дейност 3.2.4.2. Провеждане на мотивационни курсове, консултиране и 

оказване на подкрепа за реализацията на трудовия пазар – предимно към млади хора 

и семейства с деца в риск от ромската общност от Дирекции „Бюро по труда”. 

 

Специфична  цел 3.3 Да се създадат условия за реинтеграция на рискови 

общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.  

 

Мярка 3.3.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо 

поведение, насочени към младежи и възрастни. 

Дейност 3.3.1.1. Развиване на дейности по превенция в ЦОП и ЦСРИ за 

подпомагане приобщаването на рисковите групи към обществото. 

Дейност 3.3.1.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално-

образователни услуги и кампании за превенция на домашното насилие, трафика, 

зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от училища, училищни 

настоятелства и НПО. 

Дейност 3.3.1.3. Разработване и изпълнение на Общински програми за 

изграждане на Социални жилища с  външно финансиране. 

 

Мярка 3.3.2. Услуги за реинтеграция на лица със зависимости и проблемно 

поведение. 

Дейност 3.3.2.1. Услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за 

реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват 

съвместно от Пробационни съвети, ДБТ,  ДСП. 

 

Стратегически приоритет  4 - Грижа за старите хора за по-добър и 

достоен живот 

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички 

населени места в община Крушари чрез осигуряване на социални услуги в семейна 

среда за преодоляване на социалната изолация и превенция на настаняването н 

специализирана институция за възрастни. 

 

Специфична цел 4.1. Развиване на мрежата от социални услуги за 

осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора. 

 

Мярка 4.1.1. Разширяване  обхвата на СУ в семейна  среда за стари хора 

Дейност 4.1.1.1. Разширяване на обхвата на населените места в община 

Крушари, ползващи услугите на Домашен социален патронаж. 

Дейност 4.1.1.2. Включване на допълнителни дейностите в Домашния социален 

патронаж.  



Дейност 4.1.1.3. Развиване на сезонни обществени трапезарии  за социално 

слаби и самотно живеещи лица и семейства. 

Дейност 4.1.1.4. Проучване  на възможностите за създаване на  Комплекс за 

подкрепа на стари хора през 2011 год. Предвид обстоятелството, че в община Крушари 

са развити три социални услуги, насочени към старите хора, е необходимо да се проучи 

възможността за обединяването им в общ комплекс с оглед обединяване на 

финансови и човешки ресурси. 

Комплексът за подкрепа на стари хора предполага съвместно планиране и 

координиране на ресурсите и дейностите за една и съща целева група на различни 

налични дейности и услуги на територията на  община Крушари  (Домашен социален 

патронаж, Клуб на пенсионера, обществена трапезария, услуги за обгрижване на стари 

хора в семейна среда по ОП РЧР, Дом за стари хора  и др.). Целта на предложението за 

проучване е свързано с  преценката на общината, относно  оптимизирането и 

ефективното  използване на ресурсите 

 

Мярка 4.1.2. Осигуряване на здравна и социална подкрепа на възрастни и 

самотни хора. 

Идентифицираните потребности на рисковите групи изисква увеличение на 

наетите асистенти/домашни помощници за лица с увреждания и стари хора. 

 Дейност 4.1.2.1. Осигуряване и доразвиване на услугата Домашен помощник  и 

Социален асистент по ОП „РЧР”. 

Дейност 4.1.2.2. Осигуряване и доразвиване на услугата Личен асистент по НП 

”АХУ” и по ОП „РЧР”. 

 Дейност 4.1.2.3. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на 

Клубовете на пенсионера, които предоставят възможности за общуване и социален 

живот на стари хора с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно 

придвижване. 

 

Специфична цел 4.2.  Подобряване качеството на живот на стари хора, които са в 

невъзможност да се справят сами с живота си. 

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички 

населени места в община Крушари, чрез: 

Мярка 4.2.1. Подкрепа на стари хора, нуждаещи се от 24 часова грижа 

Дейност 4.2.1.4. Осигуряване възможност за предоставяне на краткосрочна 

грижа за стари хора в ДСХ (за период на отсъствие на близките) чрез краткосрочно 

настаняване в специализирана институция. 

Мярка 4.2.2. Подобряване качеството на грижи в институциите  за стари хора. 



Дейност 4.2.2.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всеки 

потребител в ДСХ - с.Добрин, общ.Крушари за идентифициране на актуалната 

възможност за самообслужване и необходимата подкрепа.  

Дейност 4.2.1.2. Извършване на редовни профилактични медицински прегледи 

на всички потребители. 

Дейност 4.2.1.3. Осигуряване на възможност за повишаване квалификацията на 

персонала, с оглед повишаването качеството на услугите. 

 

Настоящата Стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари има 

отворен характер. Тя може да бъде актуализирана, изменяна, допълвана с оглед 

динамиката на законодателството в социалната сфера, обществените процеси, 

свързани с характера, структурата и характеристиките на целевите групи, 

възможностите за финансиране на дейностите, заложени в нея и други външни и 

вътрешни фактори.  

Настоящата  Стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари се приема 

на основание чл. 36 б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

ИЗГОТВИЛИ :  

ИВАН ИВАНОВ – Заместник-кмет на Община Крушари  - ………………….  

ДИМИТРИНА ЖЕЛЕВА  - Директор Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности” 

-…………………………… 

ИВАН ИЛИЕВ – Главен специалист „Етнически и демографски въпроси и социални дейности” - 

…………………………… 

ЖЕЛКА ВЕЛИКОВА – Главен специалист „Образование и култура” - ……………………….. 

Съгласувал : 

МАГДАЛЕНА МИТКОВА - ……………………………….. 

Директор     Дирекция „Социално подпомагане” – община Добрич 

 

 

 

 

 


