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     Отчетът за развитието на социалните услуги за 2016г. дава възможност да се проследи 

съответствието на поставените цели, ефективността на изпълнените дейности и 

постигнатите резултати. Изпълнението на социалната политика е многопластов процес на 

партьорство между заинтересованите страни, както следва: Общинска администарция, 

Общински съвет- Велинград, Дирекция „Социално подпомагане“- Велинград; Дирекция 

„Бюро по труда“- Велинград, както и местни граждански организации (НПО). 

     Община Велинград предоставя широк спектър от социални услуги, чийто основни 

принципи са: подпомагане на уязвимите групи; подпомагане на заетостта и социалното 

включване; насърчаване на социалното предприемачество и децентрализация на услугите. 

Социалната политика в Община Велинград се определя както от държавната, така и от 

потребностите на хората в общността. 

 

Разкрити и действащи социални услуги в Община Велинград като държавно 

делегирана дейност към 2016г. 

1. Дневен център за деца и младежи с увреждания 

2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

3. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 

4. Център за обществена подкрепа 

5. Дневен център за възрастни хора с увреждания 

6. Дом за стари хора 

7. Защитено жилище 

 

 

1.1 Дневен център за деца и младежи с увреждания 

      Мястото и ролята на Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда” гр. 

Велинград се утвърждава, развива и постоянно популяризира  като обслужващо звено със 

социално предназначение, което предоставя грижи и социални услуги за деца и младежи с 

интелектуални и физически затруднения. 

     Организацията и структурирането на работата в дневния център се основават на 

убеждението, че всички хора са свободни и равни. Свободни и равни трябва да бъдат и 

децата с увреждания - свободни да правят своя избор и равни да го осъществяват. 

     През изминалата година заложения капацитет беше 36 места, а възрастовия диапазон от 

3 до 29 години включително. ДЦДМУ «Надежда» работи с две групи. Потребителите са с 

множество увреждания. Разпределението е на база моментното състояние и индивидуални 

възможности на всеки посетител. Групите са отворени, като се насърчава изграждането на 

доверие, взаимопомощ, самопомощ, съпричастие и съчувствие. Работи се индивидуално и 

групово по предварително изготвен и утвърден седмичен график и обсъден и приет 

индивидуален план за грижа. Участниците се поставят в ситуации от реалния живот. 

Провокират се чрез използването на различни методи и техники да изразяват свободно 

своите чувства и да споделят различни идеи. 

Програмата на Дневния център включва разнообразни дейности. Всички занимания са 

съобразени с общото здравословно състояние.  Обръща се внимание на влеченията и 

интересите, съобразени с физическите възможности на настанените. Средата, която 

предоставя центъра е защитена, толерантна, гостоприемна, сигурна и безопасна. 

     На 25.02.2016 г. потребителите планувано и организирано посетиха Природонаучния 

музей в гр. Пловдив.  

    Традиция е изработването на мартенички и посрещане на баба Марта. Изработихме 

картички за 8-ми март. Посрещнахме с поход, песни и танци пролетта.   
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   През месец април всички потребители посетиха изложбата на великденски яйца в музея.                

На 12.05.2016 г. проведохме родителска среща, на която запознахме родителите с отчета за 

извършената дейност, годишния план и новия екип от специалисти.  

   На 31.05.2016 г. ДЦДМУ отбеляза тържествено своя 10 годишен юбилей.  

   На 1 юни организирахме голям празник с богата почерпка, игри и музика. Направени 

бяха индивидуални летни графици с включени закалителни процедури на всички 

потребители с занимания по интереси, ателиетата Здраве и Туризъм, паралелно с 

груповата и индивидуална работа със специалистите.  

   На място се проведе обучение на целия екип в ДЦ на теми: Умения екипно 

функциониране и Стратегии за преодоляване на агресивно поведение при деца. 

   През месец юли бе проведена екипна и индивидуална супервизия на част от персонала за 

по-лесно и професионално справяне с трудностите при работа.  

   В ДЦДМУ се обособи стая за почивка за потребителите с две легла, от която децата и 

младежите имаха огромна нужда. 

   Потребителите се включиха с желание във Велинградските празници на културата-

организирано от ЦОП Велинград оцветяване на гипсови фигурки и рисуване под мотото 

„Всички сме специални и неповторими”. 

    Почистихме района и двора на ДЦ. Разходките и игрите в двора на центъра са 

ежедневие. Проведохме занимания на тема „Безопасно движение по улиците”. 

   Част от заниманията на открито поради високите температури бяха заменени с игри на 

закрито, гледане на анимационни филми и четене на приказки. Много щастливи бяха 

когато сами си направиха хартиени очила и гривни от мъниста.  

През месец септември се проведе  обучение със специалистите на Дневния център на тема 

– “Сензорна терапия”.  

   С много настроение  премина похода до местността „Чолаков чучур”на 10.09.2016 г. 

Проведоха се разнообразни забавни игри, отдих и опознаване на природата. След това за 

потребителите на ДЦДМУ „Надежда” – Велинград бе организирана почерпка. 

   По случай 15 септември – първия учебен ден в двора на Дневния център се проведоха 

състезателни игри с децата и младежите. За чудесното и активно представяне 

възпитаниците получиха грамоти и богата почерпка. На 17.09.2016 г. за пореден път 

персонала и потребителите от ДЦДМУ „Надежда” – Велинград посетиха конна база 

„Сивек”. Там се возиха  на каручки и яздиха понита. Всички бяха много радостни и 

удовлетворени. 

   Специалистите от Дневния център от началото на месец октомври работят по график 

групово и индивидуално с потребителите по метода Монтесори и извършват Сензорна 

терапия. 

   С  настроение  премина обмяната на опит за специалистите от екипа на ДЦДМУ в гр. 

Варна. Посетихме и много научихме в „Карин дом” на 14.10.2016 г., а на следващия ден 

гостувахме на ДЦДМУИ „Св. Йоан Златоуст”, където всеки един специалист обмени опит 

и информация конкретно за дейността си. На същите дати в ДЦДМУ се извърши 

дезинсекция и дератизация, както и основно почистване на цялата сграда. 

   В Арт терапията потребителите изработиха много красиви патета, риба и букет от 

ръчички.  

   Подмени се обзавеждането в двете занимални, закупиха се телевизори и нови килими, 

пътеки и пердета. През месец ноември всички потребители и служители отпразнуваха деня 

на Народните будители. Проведе се Ден на отворените врати на 02.11.2016 г. десетки 

родители и други гости посетиха ДЦ, проследиха с интерес работата на потребителите, 

обновената материална база и изложбата, която бяхме подготвили.  
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     На 11.11.2016 г. част от потребителите посетиха гр. Пазарджик и се разходиха в парк 

“Острова”, видяха животните и приказните герои. Децата и младежите от ДЦДМУ  

останаха много доволни, това беше един прекрасен ден за тях. 

     На 30.11.2016 г. се проведе изнесено мероприятие в с. Драгиново, общ. Велинград, 

потребителите се разходиха и почерпиха с пица и сок в пицарията в селото. 

     През месец декември потребителите и персонала украсиха ДЦ. През този месец всеки 

ден изработвахме разнообразни неща за базара на благотворителния бал на ДАМСКИ 

ЛАЙЪН КЛУБ, където дамите решиха тази година да ни помогнат със събраните от тях 

средства и да ни подарят водна кула за сензорната стая.  

    На 2 декември по случай Международния ден на хората с увреждания в Дневния център 

се проведе ревю. Потребителите бяха облечени в дрехи изработени от рециклирани 

материали, което предизвика всеобщо веселие и много усмивки.  

     Под звуците на весели коледни песни на 16.12.2016 г., в ДЦДМУ се проведеде 

Коледното тържество. Коледен дух и магическа атмосфера витаеха навсякъде. Дядо 

Коледа не закъсня и направи всички  щастливи с огромния чувал подаръци, който беше 

донесъл. 

  На 20.12.2016г. Фен клуб „Манчесър Юнайтед“ по случай  предстоящите  Коледни и 

Новогодишни празници подари на децата и младежите от ДЦДМУ   подаръци,  много 

лакомства и весело тържество с аниматори, които се погрижиха за доброто настроение на 

всички. 

   На 23.12.2016 г. потребителите от ДЦ взеха участие в тържеството на ПУ  ” Драган 

Манчов”. 

Занималнята на първия етаж се облицова с MDF ламперия, направи се допълнителна стая 

за намаляване на агресията при децата. 

   Постоянно предизвикателство е създаване на модерна материална база със 

специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на 

децата.  През зимата на 2016 г. направихме нова Мека сензорна стая за потребителите. 

Постоянно се поддържа и обогатява материално – техническата база. Редовно се снабдява 

с учебни материали и помагала и материали за различните терапии.  Вътрешното 

озеленяване и  озеленяването на двора през изтеклата година беше много добро и ефектно.  

    В Дневния център предлаганите социални услуги са с висока ефективност. 

Функционирането му е от значение както за потребителите, така и за техните семейства. 

 

2.1 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 и 2 

    ЦНСТДМУ е социална услуга в общността от резидентен тип, която предоставя близка 

до семейната среда на деца и младежи, които получават подкрепа относно задоволяване на 

базовите потребности-храна, облекло, здравни грижи и почивка. Организирането на 

живота  в услугата на центъра е насочена към изграждането на социално-битови умения и 

навици за самостоятелен и независим живот. Капацитета на услугата е 14 места за 

ЦНСТДМУ 1 и 10 места за ЦНСТДМУ 2 потребители, на възраст от 3 до 29 години.  

    Всички потребители са с множествени увреждания, и приложено Решение на ТЕЛК с 

определена степен инвалидност. Децата и младежите получават  индивидуална грижа и 

подкрепа, както задължителния минимум  услуги и дейности осигуряващи качествена 

грижа и благоприятна материална база. 

   Основна и главна цел на този тип социална  услуга  е  пълноценно  физическо, 

емоционално  и познавателно  развитие и социално включване на всяко дете/ младеж в 

естествена за него среда, и равнопоставено участие в живота на местната общност. 

   Главна  и водеща е дейността свързана с поддържането и подобряването на 

здравословното състояние на всички настанени потребители: лечения, консултации с 

личния лекар  и други  специалисти, както и опазване на  живота им. 
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За целта ежедневно се предоставят лекарства на потребителите, а при необходимост  се 

извършват медицински прегледи от личния лекар и други специалисти. Медицинските 

сестри адекватно  реагират при всеки индивидуален случай, както и възникнали 

инциденти. 

    През изминалата година не са установени тежки здравословни проблеми за 

потребителите, както и инциденти при настанените в ЦНСТДМУ 1 и ЦНСТДМУ 2, освен 

ежедневно приеманите от тях жизнено необходими лекарства. 

Направена беше консултация, и после следващи вторични прегледи на всички потребители 

от  центъра с детски психиатър от София. На някои от потребителите се наложи да  се 

сменят лекарствата на други да бъдат отменени.Всички потребители бяха прегледани и 

лекувани от  зъболекари  в специализираната поликлиника „ БИОДЕНТ“ в град Елин 

Пелин. 

   Храненето на настанените потребителите в ЦНСТДМУ 1 и ЦНСТДМУ 2 се извършва от 

външен доставчик, като се спазват всички изисквания по Наредбата за здравословно 

хранене на Министерство но здравеопазването. 

   Целогодишно  потребителите получават и други храни под формата на продукти и 

лакомства от дарители. Тези от потребителите, които познават и могат до известна степен 

да боравят с монетите, при извеждането на разходка в града могат със свои джобни пари 

да си купят неща по собствено желание. 

   Всички потребители от ЦНСТДМУ 1 посещават както ПУ „ Драган Манчов“ – 

Велинград, така и  ДЦДМУ „ Надежда“ – Велинград. 

   Всички потребители от ЦНСТДМУ 2  с изключение на един посещават  както ПУ „ 

Драган Манчов“ – Велинград, така и  ДЦДМУ „ Надежда“ – Велинград. 

    Организацията на свободното време  е съобразена с индивидуалното и здравословно 

състояние на всеки един потребител. Изразява се в следните дейности: 

-трудова терапия- рисуване, моделиране, изготвяне на табла с рисунки и снимки из живота 

в центъра; 

- разходки в града, закаляване чрез игри на открито около двата центъра; 

- придобиване и усъвършенстване на умения и навици за добра хигиена и хранене, според 

индивидуалните потребности на потребителите; 

- социализация на потребителите: провеждане и участие на потребителите  в различни 

мероприятия, походи, екскурзии, летни лагери и други в околностите на града 

   Социалния работник ежедневно работи с потребителите, като организира мероприятия 

свързани с изграждането на умения и навици за общуване и комуникиране на 

потребителите с представители на  други институции, както и организирани обществени 

мероприятия. 

   През изминалата 2016г. в ЦНСТДМУ 1 и ЦНСТДМУ 2 се извършиха следните ремонтни 

дейности: освежаване на спални помещения, коридори, санитарни възли и общи 

помещения.  Смяна на паркета и обзавеждане на помещенията. 

Направен бе навес за огрев на дървата и въглищата. Ремонтирана беше външната рампа за 

придвижване на потребителите.   

 

3.1 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 и 2 

    Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания 1 и 2 

/ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2 /-предоставя резидентна социална услуга, с капацитет 15 

места за ЦНСТДМБУ 1 и 15 места за ЦНСТДМБУ 2. 

    Центъра предоставя подслон и подкрепа в близка до семейната среда на настанените 

деца, в съответствие с техните потребности. 
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    Ползватели на ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2  са деца от 4 до 29 годишна възраст, за 

които са изчерпани възможностите за оставане в биологичното семейство, настаняване в 

семейството на близки и роднини или в приемно семейство.  

    Осигурява се постоянна грижа за всяко дете според потребностите му и съобразено с 

неговото мнение и избор. По този начин се осигуряват основните нужди на детето от 

храна, подслон, лични вещи. Ежедневието на всяко дете е организирано индивидуално, 

съобразно неговите специфични нужди и желания. 

    Децата в ЦНСТДМБУ 1  и ЦНСТДМБУ 2 получават навременни и адекватни здравни 

грижи и услуги. Предоставя се достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и 

при необходимост рехабилитация. Персоналът на ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2 има 

отговорността да наблюдава здравословното състояние на всяко дете и своевременно да 

осигурява необходимата специализирана медицинска помощ. В ЦНСТДМБУ 1 и 

ЦНСТДМБУ 2 се поддържа медицински шкаф с основни лекарствени средства за оказване 

на първа помощ и оказване на първични здравни грижи. Същите се осъществяват от 

външен специалист- медицинска сестра. 

    В ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2 се осигурява психологическа подкрепа, психологично 

консултиране съобразно потребностите на всяко дете. Психологичната подкрепа се 

осъществява на базата на специализирана оценка на потребностите и индивидуалния план 

за грижа на детето, които са разработени и се актуализират на всеки шест месеца от 

мултидисциплинарен екип от специалисти. При необходимост от индивидуална работа се 

наема външен специалист психолог консултант. При необходимост и след насочване от 

МКБППМН децата и младежите ползват и психолог към Център за обществена подкрепа. 

   Екипът на ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2  записва всяко дете в подходяща форма на 

обучение в общообразователни училища в населеното място, съобразно интересите и 

желанията му. Специалистите от Центъра съдействат за редовното и навременно 

посещение на учебните занятия. В ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2 са осигурени учебните 

пособия, помагала и материали. 

   За децата се организират мероприятия извън Центъра- ползване на Централния градски 

плаж, екскурзии до различни забележителности в и около Велинград, летен лагер в гр. 

Бургас и местността Цигов чарк. Децата бяха включени във Велинградските културни 

тържества. В ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2   се отбелязват личните празници на децата-

рождени и имени дни, както и официални празници. Децата участват активно в 

извънкласните форми организирани към училищата в които учат настанените деца. Всичко 

това допринася за социализирането на децата и тяхната подготовка за самостоятелен 

живот.  

 

Събития с участието на децата от ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2  : 

 Участия в ателиета организирани от центъра и съвместно с ЦОП Велинград. 

 Изготвяне на мартеници за „ Баба Марта”. 

 На 06.04.2016г. организирано мероприятие на децата от ЦНСТДМБУ 1 и 

ЦНСТДМБУ 2   до пицария FACT. 

 На 09.04.2016г. децата боядисаха яйца за Великден. 

 На 16.04.2016г. две момчета от ЦНСТДМБУ -1 и ЦНСТДМБУ 2   взеха участие в 

състезание по футбол гр. Пловдив. 

 На 17.04.2016г. дете от ЦНСТДМБУ 1 взе участие в турнир по Бойни изкуства в гр. 

Горна Оряховици и се върна със златен медал. 

 На 27.05.2016г. дете взе участие в ежегодния бал за деца в неравнастойно 

положение под патронажа на Президента на Република България в Резиденция 

Бояна. 
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 Отпразнуване на 1 юни Международен ден на детето, включване в програмата на 

Община Велинград и посещение на пицария. 

 

За периода юли- август се изготвя лятна програма за децата/ младежите която 

включва: 

01.06- 30.06.2016г. 

    От понеделник до петък след 15.06- посещение на Централния плаж, на групи от 5-6 

деца. Разходки в паркове, спортни игри. В ЦНСТДМБУ  на децата са подсигурени, тенис 

на маса, фитнес, библиотека, участие в ателиета „Стил и красота” . 

 На 01.06- за децата беше организирано посещение на пицария, включване в 

тържествата в центъра на града, посещение на увеселителен парк. 

 На 20 до 30.06- Летен лагер база „Атия” до гр. Созопол, към ученически отдих и 

спорт. 

 
01.07-31.07.2016г. 

    От понеделник до петък- посещение на Централния плаж, на групи от 5-6 деца. Разходки 

в паркове, спортни игри. В ЦНСТДМБУ  на децата са подсигурени, тенис на маса, фитнес, 

библиотека, участие в ателиета „Стил и красота”. Лятната  програмата на центъра е 

свързана с опознаването на родния край и неговите исторически и природни 

забележителности. Миналото на родния край е важно да се знае от децата, за се формира у 

тях една обща култура за мястото, където се отглеждат. За повечето от тях, Велинград не е 

роден град, но е градът, където те израстват. Познаването на историята на града, 

посещение на забележителности в и около Велинград. 

 

 На 04 до 16.07- стартиране на Велинградските културни празници- включване на 

децата в мероприятията съвместно с ЦОП и МКБППМН Велинград. 

 Арт занимания на открито в Боров парк. 

 Спортен празник- Синьо лято на Централен плаж. 

 На 23.07- поход до месността „Войнишка поляна”. 

 На 30.07- спортен празник в парка на Вельова баня. 

 

01.08- 31.08.2016г. 

    От понеделник до петък- посещение на Централния плаж, на групи от 5-6 деца. Разходки 

в паркове, спортни игри. 

 На 01-02.08- Екскурзия Цигов чарк 

 На 13.08- екскурзия месността „Цепина” 

 На 17.08- въжена атракция Ракитово 

 На 20.08- Посещение на карстов извор Клептуза 

 На 27.08- поход до месността „Войнишка поляна” 

 

01.09- 15.09.2016г. 

    От понеделник до петък- посещение на Централния плаж, на групи от 5-6 деца. Разходки 

в паркове, спортни игри. Подготовка на децата за учебната 2016/2017г.  

 Самоподготовка на децата за училище; 

 Включване на децата извънкласни форми- футбол, театрални групи, баскетбол, 

волейбол; 

 Съвместно с неправителствени организации, съдействаме на младежите за 

намиране на работа; 
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    „Ден на хляба” организиран от ПГИТ „Алеко Константинов” дари на децата 

благотворителен обяд и вечеря за настанените деца/ младежи; 

    Включване на децата извънкласни форми- футбол, театрални групи, баскетбол, 

волейбол; 

    Изнесен обяд на децата в пицария. 

    Част от децата участват в проект на ПУ „Драган Манчов”, „Когато сме заедно, сме 

силни и можещи”, по случай на световния ден на хора с увреждания. 

    Разходки в паркве, спортни игри. В ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2   на 

децата/младежите са подсигурени, тенис на маса, фитнес, библиотека, участие в ателиета.  

    Почти ежедневно децата организирано посещават парковете: «Вельова баня», детския 

кът на хотел «Макси», парка на хотел «Рич»; 

    Започна подготовка за коледно новогодишните празници. 

    Получихме хуманитарна помощ от БЧК във формата на хранителни продукти 

/ мед, консерви, пастет, лютеница, боб, ориз, вафли, бисквити и др./ 

    И тази Коледа организация «Плющено мече» ще сбъдне коледните желания на 

настанените деца. 

 

Дейности за подобряване на живота в ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2  : 
1. Бяха поставени решетки на задната страна на сградата. 

2. Беше преграден двора на центъра с което се ограничи достъпа на външни лица и се 

подсигури безопасността на настанените деца/ младежи. По този начин бяха 

отделени и намиращи се в двора на центъра бараки, които бяха опасни за 

потребителите. 

3. Беше обезопасена с ограда и метална конструкция тераса, намираща се на първия 

етаж в сградата и същата вече се използва за нуждите на децата. 

4. Състоянието на кухненските помещение не отговаряше на изискванията на ХЕИ и 

същите бяха подменени с нови такива- пълно кухненско оборудване и нова бяла 

техника. 

5. През месец септември бяха поставени междинни врати които да подсигурят по- 

добър пропускателен режим и безопасност на настанените деца в ЦНСТДМБУ; 

6. Подмяна на електрическа помпа захранваща отоплителната система на сградата. 

 

Дейности насочени към развитие на човешкия ресурс: 

    Обучения- членове на екипа участваха в обучение на тема:  
    Тийм Билдинг программа на целия екип с лектор доц. Д-р Костаден Марков; 

    Счетоводителя на ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2  се включи в обучение за 

счетоводители и Материално отговорни лица в Гранд Хотел- Велинград; 

    Директора на Центъра взе участие в кръгла маса за проблемите в социалните услуги и 

констатирани нарушения в Гранд Хотел- Велинград; 

    Счетоводителя и социален работник ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2  се включиха в 

информационна среща на тема „Електронно отчитане и комуникация на проекти чрез 

ИСУН 2020” организирана от Областен информационен център- Пазарджик. 

    Екипа на ЦНСТДМБУ 1 взе участие в групова супервизия по конкретен казус проведена 

в Центъра. 

    Социален работник и Директора преминаха през индивидуална супервизия. 

    Директора на Центъра присъства на съвета по осиновяване в гр. Пазарджик, като 

постоянен член на комисията. 

    На 20.10.2016г. на посещение в Центъра бяха представители на Тракииския университет 

в Стара Загора. Студентите специалност „Социални дейности”, се запознаха се с 

материалната база и структурата на работа в ЦНСТДМБУ 1 и ЦНСТДМБУ 2  . 
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    На 26.10.2016г. присъствахме на „Ден на хляба” организиран от ПГИТ „Алеко 

Константинов”. 

    На 28.10.2016г. на обмяна на опит и добри практики ни посети екипа на ЦНСТ 

Лисичево. 

    Счетоводителя и касиер домакина на ЦНСТДМБУ 1 се включиха в обучение на тема 

”Организация на документооборота и архивиране на документите в учрежденческите 

архиви на държавните и общинските институции” в гр. София. 

    Счетоводителя взе участие в обучение на тема „Годишно счетоводно приключване в 

бюджетните организации за 2016г. Начисляване на амортизации в бюджетните 

организации” в гр. Велинград. 

    Директора на Центъра присъства на съвета по осиновяване в гр. Пазарджик, като 

постоянен член на комисията. 

    Членове от екипа присъстваха на ден на отворените врати в ДЦДМБУ Велинград.  

    Членове от екипа присъстваха на ден на отворените врати в ЦОП Велинград.  

    Социалния работник взе участие в обучение на тема” Насоки и инструменти по 

адаптацията на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/ във 

връзка с настъпилите законодателни промени в закона за социално подпомагане през 

2016г. при предоставяне на социалните услуги” в гр. София. 

 

 

4.1 Център за обществена подкрепа 

    Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и 

семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 

специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен 

живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на 

семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, 

консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 

    Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на 

децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, 

които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото 

семейство. 

Описание на услугите предоставяни от ЦОП: 

Деинституционализация и реинтеграция на деца от специализирани институции: 

 групова и индивидуална работа по подготовка в умения за самостоятелен живот и 

социална интеграция при деца, напускащи институцията, поради навършване на 

възраст; 

 обучение за придобиване на различни социални умения, включване в образователни 

и професионални курсове; 

 професионално консултиране – изследване и актуализиране на професионалната 

ориентация, развитие на умения за търсене на трудова заетост;  

 посредничество и застъпничество – овластяване на младия човек при намиране на 

работа, жилище; 

 социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна 

среда; 

 работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на 

връзките родители – дете;  

 посредничество при контакта родител – институция – дете; 

 повишаване на родителските умения чрез консултиране и подкрепа относно: 

изграждане на позитивни модели на възпитание; особености на възрастовото 
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развитие и институционалните белези на детето; съдействие и подкрепа за 

намиране на работа на родителя, детски заведения и училища, личен лекар и др.; 

 подкрепа и консултиране на детето и семейството в периода след извършена 

фактическа реинтеграция. 

 

      Приемна грижа и осиновяване: 

 родители по одобрена от МТСП програма за обучение на кандидат-приемни 

семейства; 

 наблюдение и подкрепа след настаняване на дете в приемно семейство; 

 развитие на услугата приемна грижа – информационни кампании за социалната 

важност, критериите и възможностите на приемната грижа за деца и провеждане 

набиране на кандидати за приемни родители; 

 обучение и оценка на кандидат-осиновители, съобразно разработена и утвърдена 

програма; 

 наблюдение и подкрепа на детето и семейството в след осиновителния период. 

 

      Превенция на изоставянето: 

 семейно консултиране, мотивиране и подкрепа чрез социални, психологически и 

правни консултации; подготовка и обучение на родителите да се грижат за децата 

си; посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в 

семейството, разширеното семейство и подкрепящата среда; 

 пре-натална и пост-натална грижа – индивидуално и групово социално 

консултиране по време на бременността и в следродовия период;  

 семейно планиране – провеждане на информационни срещи; консултиране в 

сферата на репродуктивното здраве; контрацептвни методи; болести, предавани по 

полов път; проактивен подход. 

 

      Превенция на насилието: 

 социална, психологическа и терапевтична работа с деца – жертви на различните 

видове насилие и техните семейства; 

 индивидуална работа с деца с агресивно поведение; 

 разработване и провеждане на обучителни модули на тема превенция на насилие и 

агресивно поведение, видове насилие, информиране на децата, относно техните 

права и др.; 

 информационни срещи, беседи и консултации на родители и учители, относно 

проявите на насилие сред децата и справяне с тях; 

 отворен достъп за сигнали, въпроси, консултации, подкрепа и насочване към 

съответни компетентни органи и специалисти при необходимост;  

 сътрудничество и взаимодействие с всички институции, които имат отношение и 

прилагат мерки за предотвратяване насилието над деца; 

 индивидуална и групова работа с родители, чиито деца са идентифицирани като 

жертви на домашно насилие. 

 

      Превенция на отклоняващо се поведение: 

 индивидуална работа с деца и юноши, с отклоняващо се поведение – 

психологическо и социално консултиране и подкрепа; 

 извънкласни занимания и дейности с деца с отклоняващо се поведение – спортни 

занимания, клубове по интереси и др.; 



 11 

 социално-психологическа работа със семейството с цел   установяване на 

причините и организиране на ресурсите за справяне с отклоняващото се поведение; 

 разработване и провеждане на образователни програми за превенция на 

отклоняващо се поведение при децата и подрастващите за: трафика на хора, 

сексуална експлоатация, злоупотреба с деца по интернет, злоупотреба с 

психотропни вещества и др., които включват и начини за предпазване; 

 мобилна работа с рискови групи деца, жертви на експлоатация (детски труд). 

 

      Превенция на отпадане от училище: 

 изграждане на мрежа за работа с педагогически съветници;  

 превантивни обучителни и занимателни дейности и ангажиране на учителите с 

тяхното изпълнение;   

 съдействие за получаване на образование;  

 професионална ориентиране и подготовка – насочване към различни 

професионални курсове;  

 развиване на творческите способности на децата; информиране на децата за техните 

права и застъпничество;  

 индивидуална педагогическа работа с детето;  

 социално-психологическа работа с детето и семейството, свързана с причините за 

отпадане на детето от образователната система; 

 включване в клубни и групови дейности; 

 провеждане на информационни срещи и обучения за ученици, родители и учители 

по теми, свързани с: развитие на социални умения; ефективни модели за 

комуникация във връзката родител – дете; справяне с трудно поведение; сексуално 

възпитание и образование и др. 

 

   ЦОП работи по заявка, дадена чрез направление за социални услуги от Отдела за закрила 

на детето. Заявката може да бъде подадена и от други органи като: полиция; образователни 

институции; здравни заведения; граждански организации или отделни граждани; медии; 

работещи на терен специалисти на ЦОП и др. В тези случаи служителят на ЦОП, приел 

заявката информира веднага, или в срок не по-дълъг от два дни (в случаите, когато 

заявките се получават в събота и неделя), ОЗД. Тя може да представлява и подаден в 

писмен вид или устно сигнал за нарушени права на дете. Заедно със социалните работници 

от ОЗД се взимат решения, относно бъдещата работа по случая. При работа с потребители, 

сами потърсили услугите на Центъра за обществена подкрепа, които не са в риск, се 

сключва договор и при необходимост се предоставя информация на ОЗД. 

    През 2016  г. в ЦОП – Велинград  163 потребители са ползвали социални услуги:  

 Социално-педагогическо и психологическо консултиране   

 Психологическо консултиране 

 Социално – педагогическо консултиране  

 Работа по посока реинтеграция на деца в биологичното семейство 

 Изготвяне на индивидуална психологическа характеристика  на дете, със статут за 

осиновяване 

 Обучение на кандидат – осиновители 

    През 2016 г. е продължила работата с 51 потребители от предходната 2015г.  

    Основна насочваща институция е ОЗД към ДСП- Велинград. Общ брой постъпили 

направления за ползване на социална услуга -107.  

    Съгласно подписани споразумения за сътрудничество, ЦОП Велинград си 

взаимодейства с  ОЗД към ДСП Ракитово и ОЗД към ДСП – Батак.  
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    През 2016 от ОЗД към ДСП гр. Ракитово са постъпили – 30 направления за ползване на 

социална услуга, от ОЗД към ДСП гр. Батак-5 направления. 

    От МКБППМН, на основани решение по Възпитателно дело към ЦОП са ползвали 

слугата психологическо консултиране -9 деца, с цел превенция на асоциални прояви  и 

формиране на приемлив модел на поведение. 

    От ЦНСТДМБУ- Велинград – 5  заявления за оказване на психологическа подкрепа на 

деца. 

    Съгласно Методиката на ЦОП през 2016г. са постъпили 8 заявления от самозаявили се 

клиенти за ползване на социална услуга. 

     Във връзка с получените направления от ОЗД и постъпилите заявления за ползване на 

социална услуга,  в ЦОП бяха проведени срещи за представяне на нови случаи, екипни 

срещи за съгласуване план за услуга от всички участващи в предоставянето на услугата 

лица, както и мултидисциплинарни срещи за преглед  и приключване на случая. Отчитани 

бяха положителните резултати, трудностите и бъдещите насоки за работа с клиентите. 

     През 2016г., екипът на ЦОП реализира групови програми  за работа с деца и младежи на 

различни теми: 

 Взаимоотношения между тийнейджъри   и родители 

 Насилие 

 Зависимости 

 Ранни бракове 

 Трафик на хора    

 

   На основание Стандарт 10 от методиката за условията и начина на предоставяне на 

социалната услуга „Приемна грижа” ЦОП осигурява поддържащо обучение за всяко 

приемно семейство. Разработена е програма със следните теми: 

 Професионализация на приемната грижа 

 Връзки и раздели 

 Етапи в развитието на детето – предучилищно и ранно детство 

 Етапи в развитието – пубертет и юношество 

 Справяне с трудно детско поведение  и конфликтни ситуации 

 Потребности на деца преживели насилие 

 

    Разработени са сесии по утвърдена програма за обучение на осиновяващи при условията 

на пълно осиновяване. Програмата е структурирана в 9 водещи теми, обхващащи 

основните направления, по които да се извършва обучението на кандидат – осиновителите: 

 Въведение в осиновяването 

      ЦЕЛ: Запознаване със същността на осиновяването. 

 Семейството: Какво  е да се грижиш за детето на някой друг? 

ЦЕЛ: Да се обясни символичния характер на връзките родители – деца. 

 Детето – развитие и възпитание 

ЦЕЛ: Запознаване с основните фактори, които оказват влияние върху развитието  и 

формирането на личността на детето. 

 Особености на децата, преживели раздяла -с биологичното си семейство, с 

приемното семейство, с други значими възрастни за детето. Раздяла и алтернативи 

ЦЕЛ: Запознаване на кандидат – осиновителите с особеностите на отглеждането на 

осиновеното дете, преди всичко разкриване на истината за осиновяването 

 Как да общуваме с децата. 
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ЦЕЛ: Да се осъзнае необходимостта от уважение на личността на детето и неговите 

права, да се проследят основните първоизточници на детското поведение, да се 

овладеят позитивни подходи за възпитание на детето. 

 Безопасна грижа. Посрещане и отглеждане на осиновеното дете 

ЦЕЛ: Да се гарантират безопасни условия за живот и грижа за детето в семейството 

на осиновителите. 

 Подкрепа на осиновителите.  Следосиновително наблюдение 

ЦЕЛ: Консултативна подкрепа на семейството и детето за следосиновителния 

период, както  и за посрещане на ежедневни нужди  и възникнали проблеми. 

 Насилие над детето 

ЦЕЛ: да се повиши чувствителността на кандидат – осиновителите към проблемите 

свързани с насилието и да се подготвят за адекватно реагиране при разпознаване 

белезите на преживяно насилие у детето. 

 Осиновяване на дете с увреждане или хронично заболяване 

ЦЕЛ: да се подготвят осиновителите за осиновяване на дете с увреждане или с 

хронично заболяване, за да отговорят на потребностите от грижи и подкрепа на 

осиновеното дете.  

         

   Периодично се изготвят  информационни брошури и рекламни материали, 

презентиращи предоставяните услуги в ЦОП. 

   Създаден е уеб- сайт на услугата ЦОП, в който ежемесечно се отразяват актуалните 

новини  и дейности. Сайтът предлага възможност и за онлайн – консултиране на младите 

хора по актуални проблеми. 

 

  Консултиране- целта на консултирането е постигане на промяна в мисленето, в 

способностите за учене, за вземане на решения и тяхното реализиране, чрез оказване на 

помощ за по-добро разбиране на тези проблеми, чрез повишаване на самочувствието на 

клиента и предоставяне на емоционална и рационална подкрепа.  

Консултирането бе в насоки: 

- Повишаване на родителския капацитет; 

- Превенция на риска при непълнолетните майки; 

- Формиране на социални умения; 

- Подкрепа на деца – жертва на насилие и техните семейства; 

- Подкрепа на атаптацията на деца настанени в приемни семейства; 

- Подкрепа на деца и семейства в  след осиновителния период; 

- Училищна подкрепа- превенция на риска от отпадане от училище;  

   Екипът на ЦОП – Велинград извършва мобилна социална работа чрез планирани 

посещения на места във високо рисковите общности, с цел осигуряване на по-широк 

достъп на хората до социалните услуги. Основно работата беше свързана с установяване 

на причините, поради които децата отсъстват системно от учебни занятия, информиране на 

родителите относно риска за отпадане от училище, развитие на партньорската мрежа с 

училищата, получаване на обратна връзка. При осъществяване работа на терен, ЦОП си 

взаимодейства и със здравните медиатори, позиционирани в двете ромски махали – 

„Асфалтова база” и „Анезица”.   
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Участия в дейности за повишаване на професионалните компетенции, в 

конференции, дебати, кръгли маси и други.  

 

   На 26.01.2016г. директор ЦОП присъства на работна среща на Мултидисциплинарен 

екип, сформиран в Община Батак. 

   На 28.01.2016г. директор ЦОП взе участие в заседание на МКБППМН към общ. 

Велинград. 

   На 08.02.2016г. в ЦОП се състоя работна среща с  представители на РУ на Полицията – 

Велинград, с цел институционално сътрудничество в работата по случай. 

   На 12.03.2016г. в ЦОП се състоя фокус - група от професионалисти на тема "Добри 

практики в преценката на родителския капацитет". 

   На вниманието на специалистите бе представен подходът на различни теоретични 

школи, описващи способностите за родителско поведение: 

-подходът на силните страни, при интервюиране на клиенти; 

-резилианс- подходът и оценка на привързаността; 

-психологически ефекти при оценяването, подпомагащи диалога с клиентите или 

възпрепятстващи обективността на преценката; 

   Направен бе анализ на реални случаи от практиката и обсъждане на варианти за 

изготвяне на заключения. 

   На 22.03.2016г. директор ЦОП взе участие в откриването на изложба с рисунки на деца 

под надслов „Да подадеш ръка”. 

   На 22.03.2016г. директор ЦОП взе участие в тържественото честване на Световния ден 

на водата. 

    На 24.03.2016г.-дискусионна среща "Представяне и обсъждане на Стратегия и План за 

действие за работа с деца със СОП на община Велинград (2016-2020)  

    В периода 9-10  април  екипът на ЦОП взе участие в обучение на тема „Арт- техники за 

профилактика на професионалното изпепеляване”.                                                                                     

     На 31.05.2016г. директор ЦОП взе участие  10- годишния юбилей на ДЦДМУ 

„Надежда”   

     Празникът на детето 1-ви юни бе отбелязан в ЦОП с импровизирано тържество,в което 

се включиха непълнолетните майки заедно с техните деца.  

     На 05.07.2016г.  съвместно с Община Велинград и МКБППМН, ЦОП организира арт- 

ателие под мотото "Всички сме специални  и неповторими" .Събитието е част от 

културния афиш на Велинградски празници - 2016г. и се проведе в  Боров парк. 

     Осигурени бяха различни приложни материали  и предложени  нови арт- техники. 

     През месец юли в ЦОП стартира  благотворителна акция по раздаване на хранителни 

продукти осигурени от Европейския съюз за семейства клиенти на ЦОП. 

     На 28-29 септември 2016г., във връзка с повишаване на професионалните 

компетенции, директорът на ЦОП взе участие в кръгла маса на тема „Добри практики  и 

често допускани пропуски в управлението на социалните услуги.” 

     На 14.10.2016г. екипът  на ЦОП –   взе участие в арт-тренинг на тема „ Маските на 

ролите”.  

     През м. октомври бе  проведена   супервизия на членове на екипа , с цел оказване на 

емоционална и методическа подкрепа в работата за развитие на личните и 

професионалните умения, подобряване на работната атмосфера и организацията на работа.        

      На 9 и 10 ноември 2016г., психолог и социален работник от ЦОП взеха участие в 

обучение на тема „Интегриран подход за справедливо правосъдие”. 
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     На 16.11.2016г. директорът на ЦОП и отговорника за архива на задължителната 

документация се включиха в специализирано обучение на тема „Организация на 

документооборота и архивиране на документите в учрежденските архиви на държавните  и 

общински институции”. 

     На  23.11.2016г. в Център за обществена подкрепа се проведе „Ден на отворените 

врати”. Целта бе да се презентират  услугите  и приоритетите в  дейностите на ЦОП, сред 

професионалната общност. 

     На   10  декември 2016г.,  директор ЦОП взе участие в обучение на тема:   „Насоки и 

инструменти  по адаптацията на  ПЗСП, във връзка с настъпилите законодателни промени 

в ЗСП през 2016г. при предоставяне на социалните услуги”, с лектор доц. Костадин 

Марков. 

     На 05.12.2016г., директорът на ЦОП, взе участие в отбелязването на световния ден на 

хората с увреждания – 3 декември.  

     ЦОП се включи в изготвянето на коледни картички  и сувенири, които бяха изложени 

на благотворителния базар „Подари мъничко вълшебство” в подкрепа на хората от с. 

Хитрино. 

     На потребителите на социални услуги в ЦОП, бяха раздадени хранителни продукти 

осигурени от БЧК.  

     С дарение на   Ротари – клуб гр. Пазарджик от дрехи  и играчки , ЦОП приготви 

новогодишни подаръци за своите клиенти. 

    Между ЦОП и ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане”- Велинград,  ОЗД към 

Дирекция „Социално подпомагане” Ракитово, ОЗД към Дирекция „Социално 

подпомагане” гр. Батак са изградени добри партньорски взаимоотношения.  Създаден  е 

добър работещ механизъм, с ясно разписани права и задължения. 

     Създаден е и механизъм за взаимодействие с МКБППМН към община Велинград. 

     През 2016г. ЦОП участва в заседания на Комисията за закрила на детето, Комисията по 

наркотични вещества към Общината. 

През настоящата година продължи утвърждаването на вече изградена мрежа с 

педагогическите съветници в училищата на територията на Община Велинград. Работата 

беше насочена  към стимулиране на педагогическите съветници за по-тясно 

сътрудничество със специалистите на Центъра, по проблемите на деца в риск да отпаднат 

от образователната сиситема и с отклоняващо се поведение. През новата 2016г. ЦОП ще 

проведе поредица от изнесени занятия в часовета на класа в различни училища по 

актуални теми.  

    Осъществени са работни срещи със здравните медиатори към Общината и е оказано 

посредничество със здравни заведения във връзка с работа по случаи. 

    През  2016 година продължиха благотворителните инициативи за подпомагане на 

семействата, с които ЦОП работи. 

       Глобална цел на работата в ЦОП  е подобряване благосъстоянието на децата в Община 

Велинград, чрез предоставяне на качествени социални услуги, съответстващи на техните 

потребности и подкрепа в семейна или близка до семейната среда. 

       Амбициите на екипа на ЦОП е да се повишава качеството на предлаганите социални 

услуги, които да отговарят на потребностите  и да са достъпни за всяко дете в риск и 

неговото семейство. 

            Екипът на ЦОП – Велинград  предоставя услуги на  потребители и от две съседни 

Общини- Ракитово и Батак. Между Отделите за закрила на детето на тези Общини  и ЦОП 

има сключени споразумения за сътрудничество. 

       Месечната отчетност за капацитет  и заетост на услугата ЦОП, показва тенденция към 

трайно увеличение на броя на  потребителите. 
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5.1 Дневен център за възрастни хора с увреждания 

Основните цели, които си поставя ДЦВХУ гр. Велинград са: 

 - Гарантиране на равноправно положение на хората с увреждания 

 - Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия,целящи социалното 

включване на възрастните с увреждания в общността 

  - Придобиване на нови знания,умения и навици за по-добро справяне с нуждите на 

ежедневието 

  - Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител 

   За да може да се осъществят изброените по-горе цели се извършва следното: 

Цялостна   оценка на потребностите на  всяко лице, с оглед осигуряване на подходяща 

грижа. 

•   Индивидуална и групова работа на социалните работници с потребителите, целящи 

усвояването на основни знания и умения, с оглед на индивидуалните възможности на 

лицето 

•    Задоволяване на здравните потребности 

•    Кинезитерапия, двигателна рехабилитация 

•    Трудотерапия 

•    Игрова терапия 

•    Транспорт от дома на лицето до Дневния център и обратно 

•    Организиране на свободното време на ползвателите 

•    Организирани участия в социо-културни мероприятия на ДЦВХУ и в различни 

обществени прояви 

    През 2016 г. екипът на ДЦ извършваше комплексна работа за преодоляване на 

социалната изолация на ползвателите на услугата и пълното им социално вграждане в 

общността, чрез включване в дейностите на клубовете: „Интеграция”, „Слово”, „Вкусно”, 

„Природолечение”, „Цветарство”, „Плетачество”, певческа група „Приятели на 

песента”,социо – културни мероприятия на ДЦВХУ. Предоставяха се медико – 

рехабилитационни услуги, както и услугата „От врата до врата”. Извършваше се групова и 

индивидуална работа с ползвателите. 

 

Арт-терапия, музико и трудова терапия 

          

          Организиране на клубове по интереси: 

 

Клуб “Цветарство и градинарство”: 

Потребителите редовно полагаха грижи за дворните и саксийни насаждения – 

засаждаха градински цветя в двора на Центъра и присаждаха саксийни растения , взаимно 

си разменяха разсад. Социалните работници изнесоха лекция на тема:“Цветята през 

зимата“ и „6 идеи за декорация, вдъхновени от природата“.Потребителите обсъдиха 

темите:“Как да създадем пролетна красота у дома и в градината“. и „ Как да имаме червено 

цвекло през зимата“ . Най- активни в засаждането на цветя в градината на ДЦ бяха Елена 

Павлова,Дочка Гогова,Радка Данаилова и Стойка Станоева. 

 

Певческа група „Приятели на песента”:  

Всеки вторник и четвъртък певците провеждаха своите занимания,  

усъвършенстваха техниката си на пеене, обогатяваха певческия си репертоар с 

разучаването на нови и църковни песни. С тези занимания те се готвеха за участието си в 

различни фестивали за хората с увреждания на областно и на национално ниво.Те 

участваха в Националния певчески фестивал на хората с увреждания,който се проведе в 
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гр.Перник.На 8-ми март на гости на ДЦВХУ беше Марушка Събева.Заедно с 

потребителите тя изпя и изсвири много песни. 

 

 

Клуб „Природолечение”: 

На потребителите бяха изнесени беседи от медицинската сестра на теми:“Лечение с 

канела“, „По чаша вино вместо лекарства“, „Защо са опасни пролетните зеленчуци“, 

„Ревматизмът може да се повлияе от билки“ ,“Чесънът-природния антибиотик“, „Куркума, 

мед и черен пипер свалят излишните килца“, „Липовия цвят гони камъните в бъбреците“, 

„Какао –напитката  на кралете“, „Магданозът укрепва ставите и зрението“, „ Лек с лимони 

и целина срещу диабет“ , „10 мита за здравословния начин на живот“,“ В добра форма с 

балансиран режим по време на пости“, „Прочистване на синусите с мед“, „Как да се 

заредим с тонус и здраве за цялата зима“, „Лечение със зеле“, „Лечебните свойства на 

глината“, „Оризът цери болки в ставите“ и „Киселецът чисти лошия холестерол“. „Най-

добрите алтернативни начини да преборим болката без лекарства“, „По-силен имунитет, 

по-малко болести през зимата“ и „ Какво не бива да правим след хранене“. 

РехабилитаторътПетрия Ганчева изнесе беседи на ползвателите на тема“Джинджифил за 

вкусни рецепти и здраве“ и „Вярно ли е, че медът в горещия чай се превръща в 

канцероген“. 

 

         Клуб “Слово”:  

         Елена Павлова, Екатерина Шулева,Радка Данаилова редовно представяха пред 

ползвателите стихове от Дамян Дамянов, Иван Вазов, Христо Ботев и Пейо Пеев.Венета 

Фурнаджиева прочете „Историята на Рут“.Мария Босева издекламира стихотворението 

„Зима“. Директорката Елена Янева –Зисова прочете стихотворението „На майка ми“ от 

Христо Фотев, а също така и стихотворенията  „Българка“ и „На България с любов“ от 

книгата „Насаме с думите“. Босилка Пеева разказа  за детството на Николай Гяуров и 

прочете на потребителите част от книгата на Любомир Крантев. Георги Биляров запозна 

потребителите с „Мъдростта на вековете“. Елена Павлова прочете на потребителите 

„Слово за хляба“. Георги Даракчиев сподели с ползвателите за своята автобиографична 

книга,която е озаглавил“Делници,делници...“, разказа истории от неговия живот и работата 

му като ръководител и ветеринарен лекар. Потребителите бяха запознати и с поезията на 

Радой Ралин- „Между поезията и стихоплетството“.Беше обсъждан и романът на Георги 

Бърдаров-„Аз още броя дните“.Също така беше обсъждан и романът на Георги 

Господинов“Физика на тъгата“.Най-активно участие при неговото обсъждане взе Елена 

Великова. 

 

Клуб “Вкусно“: 

В клуб “Вкусно“ потребителите редовно обсъждаха и разменяха рецепти за 

домашно приготвени различни ястия.Обменяхасе и рецепти от списание „Кулинарен 

журнал” и в-к „Минаха години”.В клуб „Вкусно”Георги Биляров  и Димче Тепев 

приготвиха сандвичи от кисели краставички, салам и маргарин за всички потребители . 

Елена Павловапочерпи ползвателите с домашна торта и кекс. Потребителите обсъдиха 

много рецепти с пресен спанак , леки рецепти с диня, топ десерти с кайсии и агнешко, 

сготвено в различни варианти. Венета Фурнаджиева представи своите рецепти отсписание 

„Апетитно“-„Супаот картофи“ и „Мусака от тиквички“.Преди години с тези рецепти тя е 

спечелила конкурса „Моите рецепти за делник или празник“. Рехабилитаторката изнесе 

беседата на тема: „Лечение с боров мед“.  Размениха и рецепти за домашно приготвени 

козунаци, обсъдиха се  рецепти за домашна лютеница, лютивки и печени чушки, десерти с 

есенни плодове. 
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Медицинската сестра Доста Терзиева изнесе лекция на тема:”Здравословното меню на 

месеца”. 

 

Клуб „Плетачество”: 

В клуб “Плетачество” потребителите се учеха да плетат чорапи, шалове и шапки и 

да шият покривки за маси, легла и гоблени.Ползвателите обмениха по между си интересни 

плетки и модели.Радка Данаилова уши чантички от плата на  чадъри. Заниманията 

включваха и  други видове приложна дейност – изписване на великденски яйца с писалка и 

восък по стара велинградска техника,  изработване на мартеници и поздравителни 

картички и кошнички. 

Мария Босева, Босилка Пеева, Елена Павлова, и Мария Трионджиева си изплетоха 

чорапи, цветя и шалчета за вкъщи. Цветана Алексиева изплете чорапки за правнучето.Бяха 

изплетени и подарени шалчета за децата от ЦДГ“Еделвайс“ и учениците от III клас на 

ОУ“Георги Бенковски“.Босилка Пеева изплете пуловерчета на две сестрички, настанени в 

ЦНСТ-гр.Велинград. 

 

Предоставяне на социо-културни услуги 

Отбелязване на празнични дни. 

      Всички календарни празници и значими събития се отбелязваха съвместно с 

ползвателите на ДЦВХУ. 

      Рождените и имените дни на потребителите се честваха с мили тържества, на които те 

се радваха на много сърдечни благопожелания, музикални поздрави, ръчно изработени 

картички  и  кошнички.Получаваха щастливи мигове на уважение и приятелство. 

     На 20.01.2016г.на гости на ДЦВХУ бяха деца от ЦДГ “Радост“, група “Мечо Пух“ с 

ръководители г-жа Вили Иванова, г-жа Ваня Цанова, г-жа Коева-муз. ръководител и 

пом.възпитател Адриана Въргова. Те представиха сценка, пяха песни и декламираха 

стихотворения по повод Бабинден. Децата подариха на ползвателите направени от тях 

цветя, а домакините им върнаха жеста, като им подариха лебеди, кошнички с цветя от креп 

хартия и лакомства. 

     На 18.02.2016г. на гости на ДЦ беше Виолета Тенева, представител на пенсионерски 

клуб от с. Черногорово.Тя подари на ДЦ битов сукман, тъкана престилка и плетени 

ръкохватки. 

    На 28.04.2016г. на гости на Дневния център с увреждания бяха четвъртокласниците от 

СОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ с класен  ръководител Димка Джиева.Те стоплиха сърцата 

на на възрастните хора с песни и стихове.Потребителите подариха на децата ръчно 

изработени кошнички и яйца. 

    На 01.08.2016г. в  Дневния център за възрастни хора с физически увреждания се проведе 

среща с нашия съгражданин Славчо Велков. За хората от центъра тази среща бе особена 

важна, защото „времето,в което живеем, е много напрегнато, интересно и опасно“, а г-н 

Велков е специалист и може да отговори на въпросите, които ни вълнуват.Въпросите бяха 

свързани с положението в Турция и Сирия. Катя Шулева благодари и поздрави госта със 

стихотворението на Иван Вазов „Не се гаси туй, що негасне.....“ и сподели вярата на 

всички, че доброто ще победи злото, хаоса и войната.   

   Славчо Велков им обеща нови срещи, включително с посланика на Палестина. 

На 20.12.2016г. на гости на ползвателите бяха учениците от III клас на ОУ „Георги 

Бенковски“ с класен ръководител Здравка Павлова. 

        На 22.12.2016г. ДЦ  посрещна следващи гости- Калина Деспотска, Иванка Алексиева 

и Михаела Нанова от група „Звънче“ с ръководители семейство Казалиеви и озвучител 

Александър Добрев. 
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      На 22.12.2016г. на гости на ползвателите бяха ученици от V клас на СОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий“ с класен ръководител г-жа Зоя Антонова. Изпълненията на нашите 

прекрасни гости докоснаха дълбоко сърцата ни и предизвикаха сълзи на радост и 

умиление. 

 

     Провеждане на срещи с известни и популярни личности и посрещане на гостуващи 

групи. 

     На 31.03.2016г. Дневният център за възрастни хора с увреждания навърши 7 

години.Тържеството уважи кметът на Общината д-р Костадин Коев, който бе посрещнат с 

домашно изпечена от потребителите питка и китка за здраве. Поздравления изнесоха Радка 

Данаилова и Екатерина Шулева, след което кметът Костадин Коев и директорката Елена 

Янева –Зисова духнаха свещичките на тортата с най-добри пожелания  за бъдещето на тази 

толкова нужна за възрастните хора с увреждания институция в нашия град. 

     На 26.04.2016г. се състоя“ неслучайната случайна“ среща с Рада Москова. Интересът на 

ползвателите към Рада Москова като автор на сценариите на обичаните филми като „Куче 

в чекмедже“,“Горе на черешата“ и др.беше изключително голям.Разговорът бе на хора от 

едно поколение, за което Рада Москова говори.Тя  припомни определението на Петко 

Бочаров, че са живели в „три Българии“ и са се адаптирали към различни системи. 

Разговорът бе и като между побратими, които на свой гръб усещат колко е трудно, когато 

се наруши хармонията между тяло и дух. За книгата „Почти живот“ на Рада Москова 

говори Радка Данаилова , която също каза, че е открила моменти от своя живот- и хубави, 

и лоши. От името на  ДЦ Елена Янева-Зисова подари на гостенката писани великденски 

яйца. 

     На 28.04.2016г. Дневният център получи дарения и от Гражданско сдружение „Бъдеще 

за община Велинград“ и от част от учителския колектив на ПГИГ „Алеко Константинов“. 

     На 03.04.2016г. се проведе екскурзия до гр.Скопие, Република Македония.Ползвателите 

бяха впечатлени от многото  паметници, красивите сгради и скулптурни групи.Беше 

посетено и лобното място на Мара Бунева и паметника на Методи Шатаров. 

     На 17.06.2016г. Дневният център за възрастни хора с увреждания организира посещение 

на манастира „Св.Мина“ в София.Същата вечер ползвателите гледаха постановката 

„Хъшове“ в Народния театър „Иван Вазов“. 

    На 04.08.2016г. на гости на ДЦ беше Росица Проданова-психолог и хлеботерапевт от ДЦ 

“Ривиера“- Център за хора с интелектуални увреждания във Варна, сертифициран 

координатор и представител на мрежа „Хлебни къщи“ Габрово.Мотото на мероприятието 

беше:“Всичко, създадено от нас, носи посланието-мен ме има и моето съществуване има 

значение „.Хлебомесенето бе свързано и с християнския празник Преображение Господне, 

Сотировден. 

    Как се прави просфора и историята на просфорния печат, пътят на хляба, създаването на 

семейни ценности чрез народното пеене и разказ за семейството и жизнения път-за всичко 

това разказа Росица Проданова. 

    Това беше една прекрасна среща, показваща връзката между поколенията, защото на 

празника присъстваше и Виктория Башкехайова, ученичка в Vклас на ОУ„Неофит Рилски“ 

Велинград.Тя участваше в измесването на тестото за питката и печатите.В тестото имаше и 

светена вода, и лимец, и молитва за здраве.Използвайки метафори за водата, маята, солта и 

захарта замесихме вкусна питка.След това, което създаедохме опекохме,споделихме, 

пяхме и играхме. 

      Празникът в нашия център уважиха и представители на общината от дирекция 

„Хуманитарни и социални дейности“ старши експерт Илияна Гешева, Таня Кръстева-

младши експерт, Бояна Кирилова-пиар на община Велинград. 
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     На 07 и 08.09.2016г. ДЦВХУ  бе посетен от инспектор Али Булут, младши инспектор 

Здравко Пашов и стажант Димитър Ролев.Срещата бе по инициатива на Районно 

управление на МВР, а темата на проведения разговор беше актуална :“Мерки за 

предпазване от домови кражби и телефонни измами“.Полицаите запознаха присъстващите 

с видовете кражби и измами,какви мерки да предприемат за предотвратяването им, как да 

се постъпи, ако се установи кражба в жилището и как да се действа при съмнителни 

обстоятелства.Възрастните хора проявиха активност по темата, а мнозина от тях 

споделиха, че и на тях са им се обаждали по телефона с цел измама.Получената 

информация от служителите на МВР се оказа много полезна. 

    На 07.09. и 08.09.2016г. ДЦВХУ беше посетен от г-жа Ключкова- представител на 

инициативен комитет „Да поработим за Велинград“. А поводът за срещата е построяването 

на кръст в гр.Велинград.  

    На 26.09. до 28.09.2016г. за част от ползвателите на ДЦВХУ беше проведено 

климатолечение  в гр. Поморие. В крайморския град те посетиха църквата и музея на 

солта, където изслушаха интересна беседа за производството на сол и нейното полезно 

въздействие върху редица заболявания. 

    На 14.10.2016г. Дневният център за възрастни хора с увреждания –Велинград посети 

село Белчин, където се намира крепостта „Цари Мали град“.Разгледана беше и църквата 

„Св.Петка“, която на този ден имаше храмов празник, както и етнографския  музей. 

Научихме интересни подробности от историята на този район и положените усилия за 

изграждането на комплекса.До момента на крепостта са открити 1078археологически 

артефакта-накити, въоръжения, монети, инструменти, керамика.Някои са със световно 

значение, като например монетата на Гала Плацидия.Чудото „Цари Мали град“ е носител 

на митотологична атмосфера, красота и симетрия и е гордост не само за белчинци, но и за 

всеки българин. 

   На 22.11.2016г. колективът на Дневния център за възрастни хора с увреждания във 

Велинград посети музея за ретро автомобили в гр.Пещера.Разглеждането на експозицията 

предизвикамного емоции и спомени от отминалите години.След  това ползвателите 

посетиха Драматичния театър“Константин Величков“ гр.Пазарджик,където изгледаха 

постановката „Вятърът в тополите“ с участието на актьорите Досьо Досев, Марин Янев и 

Стефан Мавродиев. 

    На 29.11.2016г. Дневният  център за възрастни хора с увреждания беше посетен от 

ДЦСХ –Хисаря с директор Стоянка Календерска.Обмени се опит между 

колективите.Хората изпяха заедно няколко песни.Срещата протече изключително 

емоционално. 

 

      Организиране на свободното време: 

- Забавни игри (шах, табла, карти и домино) запълваха свободните часове, 

когато потребителите нямаха групови занимания. Провеждаха се редовно 

турнири между потребителите и екипа на ДЦВХУ. 

- Потребителите често се забавляваха и с гледане и обсъждане на любимите си 

телевизионни сериали, решаваха кръстословици, водеха свободни разговори.  

- Ползвателите редовно четяха: списание: „Журнал за жената”, в-к „Лечител” и 

в-к „Минаха години” . 

- Много често дебатираха политически теми и изказваха гражданската си 

позиция по тях. 

- Активно се обсъждаха и спортните предавания.  

- Бяха  проведени организирани посещения  

напарковете:”Клептуза”,”Рич”,”Гяуров”,парка пред общината.Редовно се 

посещаваше и библиотеката в кв.Лъджене,също така и изложбите в 
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Художествената галерия на града.Бяха посетени и изложбите в Бизнес 

центъра.Много от ползвателите посещаваха концертите,които се провеждаха в 

градски мащаб в читалище „Отец Паисий“  кв.Лъджене,читалище „Васил 

Левски“ кв.Каменица и на трибуната в центъра на града. 

 

      Индивидуална работа с потребителите и работа по документацията 

      Редовно бяха изготвяни индивидуалните планове за развитие и тяхната актуализация  и 

попълвани личните дела на ползвателитеот съответните специалисти. С някои от 

ползвателите социалните работници проведоха индивидуални обучения за работа с 

компютър и ползване на Интернет.От тази година специалисти от ДЦВХУ участваха в 

мултидисциплинарни екипи във връзка с изготвянето на социални оценки на бъдещи 

ползватели,които ще бъдат настанявани в Дом за стари хора“Ела“,Защитено жилище 

„Велина“ и ДЦ. 

 

     Предоставяне на услугата: „От врата до врата” 

    За периода януари – декември 2016г. услугата „От врата до врата” се предоставя 

ежедневно. От нея се възползват всичките 35 потребители.Водачът на МПС на ДЦ Георги 

Пармаков всеотдайно обгрижваше ползвателите и допринасяше за доброто качество на 

услугата. 

   Социалният асистен Мария Содева също така всекидневно посрещаше 

ползвателите,поднасяше им топли напитки-чай,кафе, пазаруваше им   необходимите 

продукти за деня,помагаше при дейността на клуб“Вкусно“,изпълняваше съвестно 

служебните си задължения. 

Трудотерапевтът Емилия Катошева и тази година предложи  изключително 

разнообразие.По нейно предложение бяха направени мартеници за Баба Марта. За 8- ми 

март бяха подарени вазички на всички потребителки,украсени с декупажна техника.По 

нейно предложение бяха направени  и кошнички с цветя от креп хартия, картички от 

квилинг за всички рожденици и именици през годината.За Коледа потребителите бяха 

изненадани приятно с ръчно изработени  коледни човечета. 

   Всяка сряда  в седмицата потребителите посещаваха  „Lidl”. 

   В Дневния център за възрастни хора в увреждания е осигурено 8- часово медицинско 

обслужване. 

   ДЦВХУ гр.Велинград  предоставя добра възможност за хората с увреждания, които 

искат да бъдат активни и да подобряват качеството си на живот.Те редовно и по график  

посещаваха  кабинета по „Кинезитерапия” и провеждаха занимания по двигателна 

рехабилитация-пасивно раздвижване  и активни упражнения.Потребителите излизаха 

няколко сутрини да правят утринна гимнастика в двора на ДЦ.Всички ползватели са 

изключително доволни от добре свършената работа на рехабилитатора  Петрия Ганчева. 

     Медицинската сестра Доста Терзиева изготвяше за всеки потребител План за здравни 

грижи.Ежедневно измерваше кръвното налягане и кръвната захар на 

ползвателите.Следеше за техните здравословни проблеми и благодарение на 

дългогодишния си опит им даваше правилните  съвети.Тя изнесе здравни беседи на тема: 

„Дивата ягода помага при склероза“, „Лечение с билки на белодробни заболявания“, „Мед 

от глухарче“, „Лимон и маслини срещу гадене“,“Лечение с олио“, „Лечебни свойства на 

игликата“, „Атроза –враг №1 на възрастните“, „Диета срещу пролетна умора“,“Как да 

свалим кръвното налягане само за 5 дни“, „Стомашни проблеми, натравяния“, и  „Как се 

възползваме от даровете на природата-най-добрата аптека“. 

    През изтеклата година бяха проведени следните обучения: 
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1.“Методически насоки по прилагане на законодателните промени в закона за социално 

подпомагане от 2016 година при предоставяне на социалните услуги и националната 

стратегия за дългосрочна грижа за възрастни ихора с увреждания“. 

2.“Изграждане на екип и умения за екипна работа“. 

3.“Психофизична характеристика на особеностите на хората с увреждания“. 

   Всички прояви на ДЦВХУ редовно бяха отразявани в статии на  в-к “Темпо ” ,на сайта на 

Община Велинград и на сайта на ДЦ. 

 

 

6.1 Дом за стари хора 

     Дом за стари хора „Ела” е звено на Общинска служба за социални услуги-Велинград. 

ДСХ „Ела” е специализирана институция за предоставяне на социални услуги и 

осъществява държавната социална политика на територията на Община Велинград. 

Капацитетът на заведението е 40 места.ДСХ „Ела” е държавна дейност,финансирана от 

Републиканския бюджет. 

    В ДСХ „Ела” са настанени 40 възрастни хора,за които се полагат много усилия за 

облекчаване на живота и създаване на повече уют и спокойствие.Ежедневно на хората се 

осигурява емоционална и материална подкрепа,както и грижи за здравето. 

   В своята дейност институцията се ръководи от действащата методика на социалните 

услуги за възрастни хора.В работата се поставят непосредствените цели,принципи и 

проблеми,които често се срещат при тях. 

   В ДСХ „Ела” се предлагат комплекс от социални услуги,които създават условия за 

цялостното обслужване на потребителите,като задоволяване на ежедневните и здравните 

потребности,предоставянето на храна и не на последно място е организацията на свободното 

време и личните контакти.Дейността на социалната услуга е широка и 

многостранна,свързана с почистване на спалните помещения,подпомагане при извършване 

на личния тоалет,пране на дрехи и спално бельо, фризьорски и бръснарски 

услуги,осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи,организиране на 

културни мероприятия,разходки в свободното време,честване на рожденни дни,изнасяне на 

беседи на здравна тематика,при нужда се провеждат терапевтични и рехабилитационни 

дейности. 

   Във връзка с всичко гореизложено се изготвят индивидуални планове на 

потребителите,провеждат се разговори и дискусии по актуални проблеми,организират се 

занимания по интереси (цветарство,плетиво,музикални занимания,рецитиране на 

стихотворения от известни автори).Периодично се провежда здравна профилактика.За целта 

се грижат две медицински сестри и един фелдшер. 

 Целта на всичко това е гарантирането на равноправно положение и преодоляване на 

изолираността чрез създаване на условия за интегриране в обществото. 

По случай честването на национални празници възрастните хора биват посещавани от 

ученици и самодейци,които изнасят програми.Всеки ден на потребителите се предоставя 

разнообразна и питателна храна,съобразена с техните желания и съответните предписани 

диети.Има създаден дом съвет,който защитава интересите и правата им. 
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 7.1 Защитено жилище 

     Основната целта на Защитено жилище „Велина“ е укрепване на системата за 

повишаване  благосъстоянието на възрастните хора с увреждания, преодоляването на 

социалната изолация и осигуряване на хората с увреждания да водят пълноценен и 

независим начин на живот, посредством предоставяне на социалната  услуга. 

    Капацитетът на ЗЖ „ Велина” е за 8 лица. Основните задачи, които стоят пред екипа на 

ЗЖ са свързани с подпомагането на възрастните хора за водене на независим и пълноценен  

начин на живот; подържане на среда ,близка до семейната; осигуряване на възможност за 

участие в различни видове дейности. Към днешна дата в жилището живеят  6 потребителя: 

от които  двама са лежащо болни и се нуждаят от специални грижи.Създадени са условия 

за изпълнение на различни дейности-  битов труд и поддържане на хигиена и развлечения. 

    Проведени следните мероприятия целящи социалното включване на възрастните хора в 

общността съгласно изготвения план за 2016 г като: 

    - Посещение на празничната програма  на Велинградските културни тържества; 

    - Организиране и честване на рождените дни на всички потребители,за които 

мероприятия се закупиха торти и сладки.Поднесени са подаръци и цветя от персонала.     

    - Организиране ден на отворените врати,за целта бяха поканени съседите за които бе 

подготвена празнична програма и почерпка                                                

    - В двора на ЗЖ се организира пикник,преминал с много песни,шеги 

    - Обмяна на опит с потребителите от Дневен център за възрастни хора с увреждания 

    - Направена беше оранжерия ,в която бяха засадени зеле зеленчуци 

    - По случай Коледа  и Нова Година по желание на потребителите се украси елха.Бе 

приготвена постна вечеря  и питка с късмет за Бъдни вечер 

    - През месец януари бяха отпразнувани именни дни с песни и веселие 

    - Изработиха се мартеници  

    - Беше честван празника на жената,эа целта на дамите бяха поднесени цветя и подаръци 

   - На велики четвъртък бяха боядисани яйца.С много гости и празничен обяд бе 

посрещнат  големия християнски празник Великден 

   За извършване на дейността градинарство като трудотерапия  съвместно с потребителите 

на ЗЖ  бяха оформени алеи ,където бяха посадени хризантеми,теменужки и др. .Засадиха 

се зюмбюли ,лалета ,нарциси,мушкато в саксии 

Здравец и карамфили се посадиха в алеята около бора ,оформи се  парник ,насипа се 

допълнително обогатена  почва и тор,в които  бяха засадени 

зеленчуци(.лук,чесън,маруля,магданоз,моркови) 

    -Приготвяне на закуски 

    С цел създаване умения на потребителите ,съвместно с персонала  бяха извършени  

следните неща: 

   -Приготвяне на закуски 

   -Приготвяне на топли напитки, кафе ,чай 

   -Почистване на основни ястия 

     С цел създаване на трайни навици за хигиена ежедневно се следи и подпомага на 

потребителя от персонала за лична хигиена и почистване на помещенията  

    С горе посочените  дейности се изградиха  умения  на потребителите  за независимост и 

самостоятелност и създаване  на предпоставки за нормален  живот  с цел интегриране в 

обществото 

    Цялата дейност е подчинена на една единствена цел –подобряването на качеството на 

живот на възрастните хора с увреждане, запазване на тяхното достойнство, осигуряване  на 

достоен начин на живот. 
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    Други дейности за развитието на социалните услуги в Община 

Велинград 

 

     Център за социално включване 

     Център за социално включване „Развитие“ е създаден по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ на база сключен договор между Община Велинград и 

Министерството на труда и социалната политика. Работата с потребителите по проекта 

започна от 1 август 2016г.  

Общата цел на проекта е превенция на социалното включване, намаляване на бедността 

сред децата чрез  предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени 

към деца до 7 годишна възраст от уязвимите групи, включително деца  с увреждания и 

техните семейства, както и бъдещи родители.  

Специфични цели на проекта: 

- Да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства 

за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски 

умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната 

готовност на децат за включване в образователната система, както и 

предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. 

- Да се ограничи предаването на бедността между поколенията, чрез 

подобряване на готовността на децат за включване в образователната система и 

подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители. 

 

Услуги по проекта:  

1. Ранна интервенция на уврежданията- към 31.12.2016г. в услугата са 

обхванати 24 потребители. 

 

2. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца  с увреждания- към 

31.12.2016г. в услугата са обхванати 16 потребители. 

 

3. Формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и 

подкрепа- към 31.12.2016г. в услугата са обхванати 168 деца и 6 бъдещи 

майки.  

 Обхванати са потребители от кметствата Кръстава, Горно Дъбева, Света Петка, Абланица, 

Драгиново кварталите Анезица и Асфалтова база. 

 

4. Здравна консултация за деца- към 31.12.2016г. в услугата са обхванати 168 

потребители и са осъществени 349 прегледа.  

5. Допълнителна подготовка за равен старт в училище- услугата, ще 

стартира през лятотото на 2017г., както следва: 

Първо лятно училище- м. юли 2017г.- 15 деца и м. авсуст- 15 деца; 

Второ лятно училище- м. юли 2018г.- 15 деца и м. авсуст- 15 деца 
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     Помощно училище „Драган Манчов” 

    Динамичните промени в обществено – политическия живот поставят  новите изисквания 

към образованието - да направи от учениците свободни, отговорни и самостоятелни 

личности, които изграждат ефективни взаимоотношения с другите, мислят, решават 

проблеми и творят, отстояват тезите си, водят здравословен живот и имат  принос към 

общността. Тези изисквания се превръщат в ясни цели на промяната. В този смисъл 

социалната функция на училището е  с нарастващо значение в съвременното общество у 

нас. Причините за това са най различни, но могат да се обобщят: 

 на първо място, разслоението сред обществото. Появи се огромно разграничение 

между лица с ниски доходи и високи такива 

 нарастване на агресивността сред младите хора. Проблемът с противоправните 

деяния на младежите или ненавършилите пълнолетие лица продължава да е сред 

актуалните в българското общество. 

 насочване към приобщаване на деца и ученици със СОП и включването им в 

образователната система, съгласно ЗПУО и интеграция на лица с увреждания и пр.  

 Голям брой деца и ученици отпаднали или в риск от отпадането от образователната 

система 

 Негативни нагласи и стереотипи в мултикултурна и мултиетническа образователна 

среда  

Социалните дейности в училището са насочени към постигане на приоритетните 

цели: 

 подпомагането на деца и учениците в риск, активизирането им, научаването им за 

ефективна дейност и общуване в конкретна социална среда и обкръжение ; 

 тяхното адаптиране и реинтегриране, предоставяне на  специфични грижи, 

насочени към тяхното развитие и към превенция на изоставянето в рисковите 

групи; 

 формиране на социално-приемлив модел на поведение, промяната на рисковия им 

манталитет; 

 Формиране на ефективна, толерантна и подкрепваща интеркултурна образователна 

среда; 

 Вкючване на родители, като активни участници в дейността на детска градина и 

училището, тяхното сътрудничество с педагогически специалисти със споделени 

отговорности и определени от ЗПУО функции. Създаване на обществени съвети; 

 както и създаване на социални умения за труд и участие в обществено значими и 

полезни дейности  с идеята да се превърнат в активни граждани, които допринасят 

за света, в който живеят 

      В България е приет нов ЗПУО и редица подзаконови разпоредби, регламентиращи 

приобщаващо образование като равен достъп към качествено образование, за включване 

на ученици със СОП в учебния процес като равноправни и активни участници. В този 

смисъл Помощно училище „Драган Манчов”, преобразуващо се  в Център за специална 

образователна подкрепа, е едно от важните звена в осъществяването на процеса на 

приобщаващо образование.  

    Училището беше инициатор на следните обществено значими дейности: 

 Чрез дискусии, беседи и кръгли маси, съвместно с директори на училища и 

експерти от РУО работеше за  изградждане  механизма на взаимодействие и 

сътрудничество между образователните институции, за включване на ученици със 
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СОП и множество увреждания в образователната система  и ролята на ЦСОП в 

осъществяването на процеса на приобщаващото образование, съгласно законовите 

разпоредби; 

 Проведе информационно-разяснителна кампания сред родителска общност за 

принципите на приобщаващо образование и разработи програма за подкрепа и 

обучение на семействата на децата и учениците със специални образователни 

потребности и поведенчески разстройства; 

 Чрез участие в БАЛИЗ е разработен проект „ Ролята на Сдружението „БАЛИЗ“ 

Велинград в подкрапата на хора с интелектуални затруднения за самостоятелното 

упражняване на техните права“, чрез който  са направени първи стъпки за 

провеждане на новата политика за  подкрепено вземане на решения от лицата с 

интелектуални затруднения. Бяха обхванати пет семейства с лица с интелектуални 

затруднения, изградени подкрепящи мрежи, съставени планове за личностно 

развитие.  

През изминалата година училището спечели проект „Когато сме заедно, сме силни 

и можещи“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Цели на проекта:                               

- Организация на иновативен, интерактивен, достъпен и увлекателен учебен процес 

и създаване на подкрепяща мултикултурна образователна среда за деца и ученици 

със СОП с различен етнически произход, развитие на базова и функционална 

грамотност; 

- Социализация на деца и ученици със СОП, формиране на комуникативни умения, 

преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо 

различните етноси; 

- Превенция за отпадане на учениците  от училището, работа с деца в риск и 

техните семейства и подкрепа за продължаване на образованието си в по-горен 

етап. 

Вътрешно- училищните дейности са следните: 

Работа с родителите, като приоритетна дейност. Чрез традиционни и 

нетрадиционни дейности, включване на родителите в живота на училището, като 

активни участници и съдружници, със споделени отговорности. 

Функционира: „ КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ ОТ НАСИЛИЕ 

ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ“,  „Училищен съвет за противодействие на тормоза“. 

Съобразено с годишното разпределение се изнасят презентации, беседи и се 

провеждат различни мероприятия по превенция на агресия и насилие; 

- Съвместно с инспектор ДПС са проведени учитело-родителски срещи с родители на 

проявени деца, където инспекторът запозна всички присъстващи със законовите 

санкции в случаите на прояви на родителско неглижиране и насилие върху деца; 

- Съвместна работа с ОЗД и ЦОП по консултиране на родители и превенция на 

девиантно поведение на ученици в риск. 

- Информиране от страна на Общинската комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни чрез презентация за видовете насилия и 

тормоз. 

- Редовно се провеждат изследвания на психоклимата в училището, тестиране, 

анкетиране и беседи. При възникване на конфликтни ситуации се провеждат 

консултации с психолога на училището. 

- Здравното образование е широко застъпено в образователно-възпитателния процес 

в училището  и е част от учебните програми  и дейности, а също така и като отделна 
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училищна програма. Това са мултимедийни презентации с дискусии, игрови 

симулации, беседи и практически занятия и др. видове дейности с цел усвояване на 

знания и умения по актуални теми: превенция на наркомания, алкохолизъм, 

тютюнопушенето; здравословен начин на живот, полово възпитание и др. 

- Много голям акцент училището поставя на провеждането на извънкласни и 

извънучилищни дейности. Всека година в училището се създават различни клубове 

по интереси, които осигуряват голямо разнообразие от дейности и изяви.  

Учениците участват в различни конкурси и състезания и печелят много награди. В 

областта на спорта спечелихме награди от съвместни турнири с ученици от други 

училища, второ място в състезание на  „Спешъл олимпик“ по футбол. В областта на 

изобразителното изкуство имаме  редица участия и награди от ученически конкурси 

на регионално, национално и международно ниво. В партньорство с ученици от 

учебна компания от СОУ „Васил Левски“ с рисунките на най-изявените наши 

художници участвахме в създаването  на  техен проектен продукт. 

-  Организиране на доброволчески дейности „Деца помагат на деца” с цел 

възпитаване  на чувство за солидарност с връстниците им в неравностойно 

положение и улесняване процеса на интеграция. 

       Помощното училище днес е  една отворена институция към всички добри идеи и 

практики, която взаимодейства с много институции. Желанието ни за в бъдеще е тази 

връзка да бъде още по-тясна, защото само така ние ще можем да постигнем максимално 

добри резултати. Днес децата са най-голямата ценност за всяко напреднало общество и 

грижата за тях е мярка за адекватност към настоящия момент. 

 

 

    Дирекция „Социално подпомагане“- Велинград 

    Към 31.12.2016 г. в отдел „Хора с увреждания и социални услуги” към Дирекция 

Социално подпомагане град Велинград  се  подпомага с месечни помощи за социална 

интеграция 2538 лица с увреждания. В отдела са приети и обработени 74 заявления на лица 

желаещи да ползват социални услуги предлагани на територията на Община Велинград.  

В Дневен център за възрастни хора с увреждания капацитет 35 места. За 2016 г. от отдел 

ХУСУ са изготвени 35 доклад- предложения и издадени заповеди на лица, които са 

заявили желанието да продължат да ползват социалната услуга ДЦВХУ. Към Към 

31.12.2016 г. ДЦВХУ е с пълен капацитет и няма свободни места. 

В Защитено жилище – „ Велина” с капацитет  8 места. За 2016 г.  има приети  3 заявление 

от лица желаещи да ползват социалната услуга, за които е издадена  Заповед за ползване 

на  услугата. Капацитета на защитеното жилището е от  8 места, като към 31.12.2016 г. има 

2 свободни места.  

В Дом за стари хора „Ела” с капацитет 40 места. За 2016 г. в отдел ХУСУ има подадени 7 

заявления от  самотни възрастни хора изявили желание   да ползват услугите в Дом за 

стари хора и са издадени седем  заповеди за настаняване в ДСХ.  Към 31.12.2016 г. има 4 

свободни места в ДСХ Ела гр. Велинград.  

През месец юли 2016 г.  са изготвени доклад- предложения и  издадени три заповеди на  

лица навършили пълнолетие, които продължават да ползват услугата в ЦНСТДМБУ. 

Отдел „Хора с увреждания и социални услуги” към Дирекция Социално подпомагане – 

Велинград работи в пряко сътрудничество и оказва помощ при необходимост със 

социалните работници от  екипите на Дом за стари хора, Защитено жилище и Дневен 

център за възрастни хора с увреждания. 
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     Отдел „Закрила на детето“ 

     Към 31.12.2016 г. отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” 

град Велинград работи общо по 220 отворени случаи на деца в риск.  

       Отворените случаи касаят деца със следните предприети мерки за закрила по 

ЗЗД: 

 Мерки за закрила в семейна среда по чл. 23 от ЗЗД /подкрепа в семейна среда/ - 91 

случая; 

 Настанени деца в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 

увреждания  – 16  случая; 

 Настанени деца в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания – 11 случая; 

 Настанени деца в приемни семейства – 21 случая; 

 Настанени деца в семейства на близки и роднини – 43 случая; 

 Деца, ползващи социални услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания 

“Надежда”  – 13 случая; 

 Деца, ползващи социални услуги към Център за обществена подкрепа – 25 случая; 

Дейностите  на служителите от отдел “Закрила на детето” през 2016 г. е свързана със 

случаи на 127 съдебни и административни процедури: дела за родителски права; 

бракоразводни дела; дела за издръжка; дела за лишаване от родителски права; за 

настаняване на деца извън семейството /в семейство на роднини и близки; в приемно 

семейство; в ЦНСТ; в Кризисен център/; за осиновяване; имуществени дела; дела за 

промяна на имена; наказателни дела; сезиране на Прокуратура /в случаи на ранно 

съжителство; оказано насилие над дете/;  дела за прекратяване на настаняване на деца 

извън семейството; дела на МКБППМН. През 2016 г. служителите на отдел “Закрила на 

детето” Велинград са работили по 12 случая на деца, които са осиновени или предстои да 

бъдат осиновени; извършва се наблюдение на 4 осиновени деца /в регламентирания 

двугодишен период на наблюдение/. През отчетния период отдел “Закрила на детето” 

Велинград е насочил и работил с 103 деца и семейства към Център за обществена 

подкрепа, от които част са пренасочени с удължаване на направленията за ползване на 

социалната услуга, поради възникнала такава потребност. Шест деца с увреждания, 

новорегистирани в ОЗД са насочени през годината към Дневен център за деца и младежи с 

увреждания “Надежда”. През 2016 г. от отдел „Закрила на детето” за 6 деца е предприета 

мярка за закрила – настаняване в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

без увреждания Велинград. Две деца от Велинград са настанени в ЦНСТДМБУ  извън 

територията на общината с цел: в най-добрия интерес на детето. Осем деца, настанени в 

предходен период в ЦНСТДМБУ Велинград през 2016 г. са с прекратено настаняване: 

седем поради реинтеграция /връщане/ в семейна среда и едно поради предприемане на 

възпитателна мярка от МКБППМН -настаняване във ВУИ. В Центъра за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания  през отчетния период са настанени 2 деца. И в 

двата случая към момента в ОЗД се работи по реинтеграцията на децата в биологичните 

семейства. За осем деца мярката за закрила – настаняване в семейство на роднини и близки 

е прекратена поради риентеграция в биологичното семейство.  Едно дете е настанено в 

семейство на роднини и близки, а за друго е предприета спешна мярка за закрила – 

настаняване в Кризисен център. През 2016 г. са издадени седем разрешения на семейства 

от община Велинград за вписване в Регистър за кандидат-осиновители. 

     През изтеклата 2016 г. отдел “Закрила на детето” работи в добро партньорство както 

със социалните услуги за деца и семейства, които се предоставят от община Велинград – 

Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания, Център за настаняване за деца и младежи с увреждания  и Дневен център за 

деца и младежи с увреждания “Надежда”, така и с РУП,  Прокуратура, Съд, училища, 
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детски градини. Ежеседмично в отдел “Закрила на детето” се осъществяват 

мултидисциплинарни срещи между страните, имащи отношение към решаването на 

конкретни казуси на деца и семейства в риск /служители в социалните услуги в община 

Велинград, инспектор ДСП при РУ на МВР Велинград; представители от училища и 

детски градини; лични лекари; общински служители и др./. Контактите със служителите в 

социалните услуги са ежедневни и са свързани както с работата по конкретни случаи, така 

и за  оказване на взаимна методическа помощ и подкрепа.  

      Отдел “Закрила на детето” Велинград координира целия ресурс от налични социални 

услуги за деца и семейства на територията на общината, включвайки в дейностите си и 

училищни психолози от училищата, в които се обучават децата,  НПО и различни 

специалисти за качествено професионално партньорство с цел постигане най-добрия 

интерес на всяко дете, с което се работи.     

 

 

      Дирекция „Бюро по труда“- Велинград 

     Активната политиката за насърчаване на заетостта обхваща действия, насочени към 

регистрираните безработни, към работодателите, а също така и към работещите, с цел да 

запазят работата си и се изразява в посредничество при устройване на работа, подбор на 

кандидати според изискванията на работното място, посредничество при квалификация и 

преквалификация, подпомагане при започване на работа на неравнопоставените групи на 

пазара на труда, прилагане на програми за заетост и на мерки за стимулиране на заетостта.  

    През 2016г. в ДБТ Велинград се реализират национални програми за заетост, насочени 

към неравностойните групи на пазара на труда. Поради спецификата на обслужвания 

район, включването в програма остава една от възможностите за безработните да се 

реализират на пазара на труда, а за работодателите това е допълнителен стимул да наемат 

на работа безработни лица. В следствие общо 684 безработни са станали обект на 

програми и мерки за насърчаване на заетостта.  

   През периода януари-декември 2016г. започнали работа на първичния пазар на труда са 2 

376 лица, което представлява 107,8% изпълнение на плановия показател – 2 204.  

   Включени в Ателие за търсене на работа през годината са 452 безработни лица, което е 

100,4% от планираните за включване 450 лица. 

   Включени в дейности по индивидуално професионално ориентиране през периода са 

3 243 безработни лица /240,2% изпълнение на плановото число 1 350/.  

   В дейности по групово професионално ориентиране са включени 303 безработни лица /3 

030,0%/, при планирани 10. 

    Индивидуално консултирани за СРМ по EURES през периода са общо 1 255 лица, от 

които 1 189 са регистрирани в ДБТ и 66 нерегистрирани. Насочени към свободно работно 

място са 70 лица. Проведени са 4 АТР, в които са включени 25 безработни лица. 

Информирани за провеждане на интервю за ягодоберачи в Испания са 23 лица, като 

одобрените са 18. Информирани за СРМ за малиноберачи в Португалия са 52 лица, от 

които допуснати до интервю са 32. Проведени са 6 информационни събития за търсещи 

работа лица и учащи се по  EURES, при заложени по план 3. 

   През отчетния период са обхванати 237 нови работодатели, при планирани за годината 

85, на които са създадени електронни досиета. Проведени са общо 2 431 срещи с 

работодатели.  

   Заявените през 2016г. свободни работни места на първичен пазар на труда са общо 2 437 

или 103,8% от плановите 2 348 РМ. 

   На 27.04.2016г. беше проведена специализирана трудова борса, насочена към уязвимите 

групи на пазара на труда – продължително безработни и лица над 50 годишна възраст, в 
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която взеха участие 12 работодатели, 171 търсещи работа лица, 1 обучаваща организация, 

гости и местни медии. Заявени са от работодателите общо 281 работни места. Започнали 

работа през периода след участие в трудовата борса са 231 лица, 154,0% от определените 

по план 150. 

    През периода януари-декември 2016г. са реализирани 4 процедури за обявяване на 

средства по насърчителни мерки от ЗНЗ. От началото на годината, включени в нова заетост 

по мерки за професионално обучение и насърчаване на заетостта, са 113 безработни лица 

или процентното изпълнение на плановите натурални показатели е в размер на 105,4%. 

Общото изпълнение на финансовите средства по мерките за професионално обучение и 

насърчаване на заетостта към 31.12.2016г. е 86,0%.  

   През 2016г. нововключени в заетост по програми за заетост и обучение са 281 безработни 

лица и 17 са включени в обучение, което представлява 108,1% изпълнение на плановите 

натури за нова заетост и 100,0% усвояване на натурите за обучение.  

Усвояването на средствата по програми за заетост и обучение в края на периода е в размер 

на 98,4 на сто. 

През анализирания период, чрез посредничеството на ДБТ Велинград са реализирани 

следните програми и проекти за заетост: 

 

         Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” 
По Програмата са сключени договори с двете Дирекции „Социално подпомагане” 

Велинград и Ракитово –  по компонента „Личен асистент” . Включени от началото на 

годината са 49 безработни лица – 114,0% усвояване на плановите натурални показатели. 

Процентното изпълнение на средствата към края на отчетния период е 98,5 на сто.   

        Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 
        От началото на 2016г. по Програмата работят общо 29 лица, шест от които са с 

преходна заетост и 23 лица са включени в нова заетост. Процентното изпълнение на 

натуралните показатели към края на периода е на 100,0%, а на средствата - в размер на 

94,7%.   

        Национална програма „Активиране на неактивни лица” 

        През 2016г. се обслужват три договора за три лица по условията на Програмата, наети 

като ромски медиатори, като две от тях са с преходна заетост и едно е включено в нова 

заетост през периода. Реализират се и два преходни договора с общините Велинград и 

Ракитово, по които работят двама младежки медиатори. Изплатените средства през 

годината са в размер на 97,0%.   

 

         Национална програма „Помощ за пенсиониране” 
През 2016г. включени в нова заетост по условията на Програмата са 35 лица, което 

представлява 100.0% изпълнение на плановите натурални показатели. Усвоените средства 

за периода са в размер на 98,5%.   

 

         Програма „Старт на кариерата” 
От началото на годината по условията на програмата се реализира един договор с 

община Ракитово за 2 лица. Изпълнението на финансовите средства към края на периода е 

в размер на 100,0%. 

 

         Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица 

По програмата се реализират 2 компонента. По Компонент 2 в аварийни дейности са 

включени 10 лица. След проведени три процедури през годината по утвърдени Правила,  

по Компонент 2 са сключени 37 договора с работодатели от публичен сектор за 12-месечна 
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заетост и са включени 58 лица. По Компонент 1 са сключени 31 договора с  работодатели 

от реален сектор и са включени в заетост 47 лица. Натуралните показатели за нова заетост 

са изпълнени на 103,6%. Изразходваните средства през периода са в размер на 99,2%.  

 

         Проекти на социалните партньори  

По проект „Шанс за работа 2016” /КНСБ/ са включени в обучение като 

„болногледачи” 15 лица над 50 годишна възраст. Две от лицата, преминали обучението, са 

включени в стажуване за 3 месеца. Плановите натурални показатели и изразходваните 

средста за периода са изпълнени на 100,0%.  

В Двугодишен план за обучение, провеждано от БГЦПО, през периода са включени 2 

лица, за които са усвоени средства в размер на 100,0% от утвърдения план.  

 

РРееааллииззииррааннее  ннаа  ссххееммии  ппоо  ООПП  „„РРЧЧРР””  

         През анализирания период чрез ДБТ Велинград, като бенефициент по ОП „РЧР” са се 

реализирали следните схеми: 

        Осигурена заетост по схема „Младежка заетост” през 2016г. е на 41 лица, което 

представлява 107,9% изпълнение на плановите 38 броя натури. Обслужвани от началото на 

годината са 19 договора за общо 57 наети лица.  

        По схема „Обучения и заетост за младите хора” са сключени 12 договора – 3 с 

общини и 9 с работодатели от реален сектор за общо 148 работни места. Включени в 

заетост са общо 146 младежи, което е 104,3% изпълнение на плановите 140 натури.  

       По схема „Обучения и заетост” са одобрени и класирани за сключване на договори 

17 работодатели за 90 работни места и 46 са резерви. В резултат са сключени 17 договора с 

работодатели и включени в заетост 84 лица от целевите групи. 

       Във филиал Ракитово към ДБТ Велинград функционира ефективно Център за заетост и 

социално подпоматане по проект «Лице в лице», където се предоставят комплексни 

услуги от служители на ДБТ и ДСП. 

 

     Домашен социален патронаж 

     Домашният социален патронаж е звено към ОССУ, предоставящо социални услуги без 

откъсване от обичайната домашна среда на следните категории хора: 

- лица, навършили пенсионна възраст 

- лица с трайно намалена работоспособност над 71%, определена от ТЕЛК/НЕЛК 

- деца инвалиди 

     Самотните възрастни хора,ветераните от войните,военноинвалидите и лица с увреждания 

с трайно намалена работоспособност над 90% ползват с предимство услугите на ДСП.                                                             

Домашният социален патронаж предоставя следните услуги: 

               - Доставяне на храна по домовете,като по предварително изготвено меню лицето 

заявява желаната от него храна-постна супа и супа с месо,основно ястие с месо и две постни 

ястия за вечеря,също и хляб. 

                - Поддържане на хигиената в помещението,обитавано от потребителя. 

    - Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност. 

    -Битови услуги-закупуване на хранителни продукти,лекарства от първа   

необходимост,заплащане на ел.енергия и други със средства на лицето. 

   - Снабдяване с отоплителни материали. 

   -Административни услуги. 

     Лицата,ползващи общински социални услуги заплащат месечна такса в размер на 

съответната реална издръжка на едно лице.Тя включва месечните разходи за 

храна,транспортни разходи за разнасяне на храната,ел.енергия,вода,материали и 

дезинфекционни препарати,торбички и миещи препарати. 
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     Ветераните от войните и военноинвалидите заплащат месечна такса при условията на 

чл.16 т.2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните в размер 30% от 

таксата начислена за съответния месец.Ако реалната издръжка на едно лице  е по-

висока,останалата част от разходите са за сметка на бюджета та общината. 

     Общият брой на обслужваните от ДСП е 150 човека. 

 

  

       Проект „Осигуряване на топъл обяд“ 

       ОССУ  осъществява и дейността по сключения договор между  Агенция за социално 

подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество,програми и европейска 

интеграция и Община Велинград за реализиране на социална услуга „Осигуряване на 

топъл обяд”. 

      Домашният социален патронаж към ОССУ реализира дейностите по „Осигуряване на 

топъл обяд” за 50 бенефициенти за периода от 01.04. 2016г. до 30.04.2017г. 

      Предоставянето на топъл обяд включва предоставянето на храна за обяд- супа,основно 

ястие,хляб.Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора възлиза на  

31 245  лв. От тях: 

                   - за храна на 50 представили на целевата група,ползващи услугата,по 2,30 лв. за 

един ден-общо 28,405 лв. 

                   - административни разходи и разходи за транспорт и съхранение-1 420 лв. 

                   - разходи за съпътстващи мерки,предприети в размер на 5 на 100 от стойността 

на закупените хранителни продукти, но не повече от 1 420 лв.       

                  

                                                 

       Проект ”Приеми ме 2015” 

      Община Велинград е една от 82-те общини в България, одобрена да работи по проект 

„Приеми ме 2015 ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.003 ”Приеми ме 2015”-ОП „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 година.Водеща организация е Агенция за социално подпомагане.  

     Проект „Приеми ме 2015” допълва и надгражда приключващият в края на 31 декември 

2015 г. проект „И аз имам семейство”. Целта на проекта е да се усъвършенства и разшири 

обхвата на услугата „приемна грижа” и затвърди нейното предоставяне на местно ниво 

като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен 

към развитие на „специализирана приемна грижа”: за деца с увреждания; деца 

непридружени бежанци; деца, жертви на насилие или трафик. Специален фокус се поставя 

върху настаняването на деца до 3 годишна възраст, както и на мерките, насочени към 

повишаване качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. 

    Благодарение на сътрудничеството между екип по приемна грижа, ОЗД, ЦОП и 

приемните семейства, настанените приемни деца получават навременни и адекватни 

грижи. Децата в учебна възраст редовно посещават детска градина и училище. 

Утвърденинте приемни семейства по проекта са 27 – професионални приемни семейства. 

Към настоящия момент, сключен договор с Кмета на Община Велинград имат 19 приемни 

семейства с 23 настанени деца в тях, на възраст от 1м. до 16г. възраст. 

 

     Проект „За по- добър живот“ 

     През 2016г. по проект „За по-добър живот” №BG05M9OP001-2.002-0094-C001, 

финансиран от ОП РЧР по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” 

се включени 67 потребители и 41 асистента, от които: 13 човека на длъжност „Социален 

асистент“; 14 човека на длъжност „Личен асистент“ и 14 човека на длъжност „Домашен 

помощник“. 
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     Дейности на здравните медиатори към Община Велинград 

     Дейността на здравните медиатори цели преодоляване на затруднения достъп на 

уязвимите малцинствени групи до системата на здравните услуги, когато тези затруднения 

са свързани с нарушена комуникация между здравните и социални служби и пациентите 

или с липса на информация по отношение на предпазване от заболявания, семейно 

планиране и др. На територията на Община Велинград работят двама здравни медиатори. 

 

 

 

   Постигнати резултати: 

- Модернизиране на материалната база;  

- Повишаване на уменията на професионалистите в системата на социалните услуги; 

- Повишаване качеството на услугите; 

- Запазване на разкритите социални услуги; 

- Проектно финансиране на услуги извън държавно делегираните дейности; 

- Осигуряване на заетост по програми и проекти 

 

 

 

    Отчетът  за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2016г. е 

изготвен  по подадени писмени и електронни отчети на следните организации: 

1. Център за обществена подкрепа (ЦОП) 

2. Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда“ 

3. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 7 до 29г. (ЦНСТ) 

4. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

(ЦНСТДМУ) 1 и 2 

5. Защитено жилище „Велина “ 

6. Дневен център за възрастни хора с увреждания 

7. Дом за стари хора „Ела“ 

8. Център за социално включване „Развитие“ 

9. Дирекция „Социално подпомагане“- Велинград 

10. Отдел „Закрила на детето“- Велинград 

11. Дирекция „Бюро по труда“- Велинград 

12. ПУ „Драган Манчов“ 

 

 

 

 

 

 

Отчетът за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2016г. е обсъден и 

приет на заседание на Обществен съвет за съдействие, помощ и осъществяване на 

контрол при извършване на дейностите по социално подпомагане, проведено на 

12.04.2017г. 


