
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА Крушари за 2013г. 

Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

Дневен 

център за 

деца с 

увреждания с 

мобилна 

услуга 

Деца с увреждания 1 Крушари 

 

30 

 

 

 

Комплексни грижи за 

деца, свързани със 

задоволяване на 

ежедневните, здравните и 

рехабилитационните 

потребности, в т.ч. 

трудотерапия и 

организация на 

свободното време. 

Крушари 

 

 

Налична ДДД 

Дом за деца  с 

умствена 

изостаналост  

Деца с увреждания 1 С.Крушари 95  Комплексни грижи, 

свързани с  обгрижването 

на деца и младежи с 

увреждания извън 

обичайната семейна 

среда 

Крушари 

 

Налична ДДД 

Защитено 

жилище 

 

Младежи от ДДУИ, 

навършили 18 год. 

1  

Крушари 

 

8 

 

 

Комплексни услуги, 

свързани със 

задоволяване на 

основните жизнени 

потребности в близка до 

 

Крушари 

 

Нова – кръстосано 

проектно 

финансиране от 

ДАЗД и МЗХ,  

проект „Детство за 



Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

  семейната среда  всички” на ДАЗД 

 

Домашен 

социален 

патронаж 

 

лица с увреждания и стари 

хора със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда;самотно 

живеещи стари хора в 

отдалечени населени места 

без достъп до услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Крушари 

 

 

 

 

100 

 

 

комплексни социални 

услуги, предоставяни по 

домовете за доставка на 

храна; поддържане на 

личната хигиена и 

хигиената на жилищните 

помещения, обитавани от 

ползвателя; съдействие за 

снабдяване с 

необходимите технически 

помощни средства; 

битови услуги и др 

 

 

Крушари и 

населените 

места от 

община 

Крушари  

 

 

 

Налична, МД 

. 

Личен 

асистент  и 

Домашен 

помощник -

услуга в 

общността 

Деца и лица с различни  

увреждания; стари хора с 

трайни увреждания, или с  

тежко здравословно 

състояние, които не могат 

или са  затруднени да се 

1 

 

 

Община Крушари  

 

30 

 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда за деца и 

лица, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в 

ежедневието си, както и 

осигуряване на заетост на 

 

 

Община 

Крушари и 

населените 

Нова , 

финансирана по 

ОП РЧР, Схема 

„Помощ у дома” 



Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

по ОП РЧР обслужват сами лицето от семейството, 

което го обгрижва  

места от 

общината 

 

 

 

Защитено 

жилище за 

възрастни с 

умствена 

изостаналост 

Лица с умствена 

изостаналост в трайна 

невъзможност сами да 

организират бита и 

ежедневието си 

1 Община Крушари 8 Предоставяне на 

комплекс от услуги, 

свързани с подслон и 

ежедневни грижи, 

надграждане на умения 

за самостоятелен живот, 

предоставяне на 

социални, здравни, 

образователни и др. 

услуги, в зависимост от 

нуждите на 

потребителите 

Крушари, 

Полковник 

Дяково, 

Северци  

(предстои 

окончателен 

подбор на 

сградата)  

Нова, ОП РЧР,  

Схема „Живот в 

общността”; 

Дом за стари 

хора 

Стари хора със затруднения в 

самообслужването 

 

 1 

 

Община Крушари, 

 

25 

Комплекс от услуги за 

осигуряване на качествена 

и здравословна храна; 

медицински грижи; 

 

С.Добрин 

Налична ДДД 

 



Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

 

 

С. Добрин  развлекателни, 

рехабилитационни, 

психологически услуги.  

 

  

 

. 

Обществена 

трапезария  

 

лица и семейства на месечно 

подпомагане;лица с 

доказана липса на доходи и 

близки, които да се грижат за 

тях; самотно живеещи лица и 

семейства, получаващи 

минимални пенсии ; скитащи 

и бездомни деца и лица. 

 

 

 

Община Крушари 

 

50 

 

Осигуряване на топла 

храна през есенно-зимния 

период  

 

Община 

Крушари 

 

Финансира се от 

МТСП чрез фонд 

„Социално 

подпомагане” 

 

Комплекс за 

социални 

услуги за деца 

от 0 до 7 

години и 

техните 

семейства 

Проект 

„Социално 

Деца и родители от уязвими 

етнически групи в частност 

ромската общност; деца, 

които не посещават детска 

градина или не ползват друг 

тип услуга за грижа за деца; 

деца, за които родителите не 

полагат достатъчна грижа; 

родители живеещи в лоши 

жилищни условия; бъдещи 

1  Община Крушари 1356 Интегрирани услуги – 

образователни, социални 

и здравни:  

1.Образователна 

интеграция на децата и 

учениците от деца на 

социално слаби семейства 

в т. число-етнически 

малцинства; 

Крушари и 

населените 

места в 

община 

Крушари 

Нова, Проект 

„Социално 

включване”, Фаза 

1 



Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

включване” – 

фаза 1  

 

родители 2.Мотивиране на деца и 

семейства за включване 

на децата в 

образователната система; 

3. Консултиране и 

психологическа подкрепа 

на семейства с деца с 

увреждания. 

Клуб на 

пенсионера 

Лица в пенсионна възраст  Община Крушари 

 

 

 

 

 

Социално включване на 

хората в пенсионна 

възраст; осигуряване на 

занимания и мероприятия 

в свободното време на 

нуждаещите се лица. 

Община 

Крушари и 

населените 

места от 

общината  

Налична, МД 

 

 

  

Център  за 

рехабилита-

ция и 

социална 

интеграция с 

мобилна 

услуга 

Лица с увреждания 

Деца с увреждания, 

отглеждани в семейна среда 

Лица с тежки заболявания в 

домашна среда 

1 Населени места от 

община Крушари 

30 Комплекс от социални 

услуги, свързани с 

извършване на 

рехабилитация, социално-

правни консултации, 

образователно и 

професионално обучение 

и ориентиране, изготвяне 

Крушари, 

населени 

места от 

община 

Крушари 

Нова, Делегирана 

държавна дейност 



Услуга,  

Вид 

Потребители Капа 

цитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо

жение 

Статус  

(нова или 

налична) 

Целеви групи  Брой Териториален 

обхват 

и осъществяване на 

индивидуални програми 

за социално включване 
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