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ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО                                                                                        Планов  период 2011 г.  

Времеви график за 2011 г. № Вид дейност / 
услуга / мярка 

Описание на дейността 
(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 
(нас.място) Месец 

1-3 
Месец 

4-6 
Месец 

7-9 
Месец 
10-12 

Финансиране 
(източник) 

Изпълняваща 
организация, 
отговорник 

 
Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск  и деинституционализация на грижите за деца 

1 Център за 
обществена 
подкрепа 

Превенция на изоставянето, 
семейно консултиране и подкрепа 
развитие на родителски умения, 
дейности по навременна  
диагностика и ранна интервенция 
при раждане на дете с увреждания, 
консултиране и подкрепа на 
семейства в риск, превенция на 
насилието и отпадането от 
училище, консултиране и подкрепа 
на деца с противообществени 
прояви, дейности, свързани с 
реинтегриране на децата, 
напускащи СИ, обучение за 
самостоятелен живот и социална 
интеграция на децата. 
 

Гълъбово   + + В рамките на 
общинския 
бюджет и 
търсене на 
възможности за 
проектно 
финансиране 

Община 

2 Настаняване на 
деца в семейства 
на близки 

Съвместни дейности на  
О „ЗД“ и общината за настаняване 
в семейства на близки и роднини 
на деца от СИ, изоставени деца и 
на деца в риск от изоставяне. 
Оказване на продължаваща 
подкрепа за семействата на близки 
и роднини, в които са настанени 
деца, лишени от родителска грижа 
– консултации,посредничество и 
съдействие 

Община Гълъбово Х Х Х Х В рамките на 
финансирането 
на ДСП-ОЗД 

Партниране на 
община Гълъбово с 
ДСП-ОЗД 
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Времеви график за 2011 г. № Вид дейност / 
услуга / мярка 

Описание на дейността 
(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 
(нас.място) Месец 

1-3 
Месец 

4-6 
Месец 

7-9 
Месец 
10-12 

Финансиране 
(източник) 

Изпълняваща 
организация, 
отговорник 

3 Развиване на 
услуги в подкрепа 
на осиновяването 

Подкрепа на кандидат-
осиновители, осиновители и 
осиновени -подготовка на кандидат 
осиновители и последваща 
подкрепа  

 Община Гълъбово  Х Х Х Х в рамките на 
осигурената 
издръжка на 
ДСП-ОЗД 

Партниране на 
община Гълъбово с 
ДСП-ОЗД 

4 Развитие на 
Приемната грижа  

Развитие на дейности по приемна 
грижа в партньорство с Областния 
център по приемна грижа (ОЦПГ) -
Стара Загора. В развитието на 
приемната грижа ще се работи в 
тясно партньорство с ОЗД - 
Гълъбово 

Община Гълъбово Х Х Х Х в рамките на 
осигурената 
издръжка на 
ДСП-ОЗД 

Партниране на 
община Гълъбово с 
ДСП-ОЗД 

Участие на община Гълъбово в 
разработването на механизъм или 
процедура за координация на 
областно ниво между РДСП, РИО 
и общините от областта. 

Община Гълъбово   Х Х В рамките на 
общинския 
бюджет 

Партниране НА 
общинската 
администрация с 
Обществения съвет, 
педагози от 
училищата, ОЗД. 

 Създаване на мобилна група за 
проверка на училищната 
посещаемост, която да включва 
представители от общинската 
администрация и от Обществения 
съвет, педагози от училищата, 
ОЗД.  

Община Гълъбово Х Х  Х В рамките на 
общинския 
бюджет 

представители от 
общинската 
администрация и от 
Обществения съвет, 
педагози от 
училищата, ОЗД. 

 
5 

Общински 
програми и мерки 
за здравна 
профилактика и 
семейно 
планиране. 
 

Същата ще изготви обобщена 
информация до направление 
„Образование” в края на всеки 
учебен срок. 

Община Гълъбово  Х  Х В рамките на 
общинския 
бюджет 

представители от 
общинската 
администрация и от 
Обществения съвет, 
педагози от 
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Времеви график за 2011 г. № Вид дейност / 
услуга / мярка 

Описание на дейността 
(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 
(нас.място) Месец 

1-3 
Месец 

4-6 
Месец 

7-9 
Месец 
10-12 

Финансиране 
(източник) 

Изпълняваща 
организация, 
отговорник 

училищата, ОЗД. 

6 Общински мерки 
за целева 
подкрепа на 
уязвими 
семейства  за 
създаване на 
условия за 
задържане на 
детето в 
семейството 

Посредничество и информиране за 
осигуряване на достъп до заетост. 
Тези дейности ще се осъществяват 
съвместно с ДБГ,ДСП, с 
интензивната подкрепа на  
общинската администрация и ще 
се моноторират от Обществения 
съвет по социално подпомагане. 
 

Община Гълъбово Х Х Х Х В рамките на 
бюджетите на 
партниращите си 
организации 

Община, ДБГ,ДСП, 

7 Дневен център за 
деца и младежи с 
увреждания   
 

Подкрепа при задоволяването на 
ежедневни, здравни, образователни 
и рехабилитационни 
потребности,организирането на 
свободното време и подобряване 
на условията за социално 
включване.  

гр. Гълъбово Х Х Х Х ДДД Община 

8 Програми за 
превенция на 
рисково поведение 
при деца и 
младежи 

Прилагане на образователни 
програми и кампании в училище. 
Програмите ще използват 
материали, разработени от ДАЗД, 
НПО и други организации. 

Община Гълъбово Х Х Х Х В рамките на 
собствения 
бюджет 

Програмите и 
кампаниите ще бъдат 
осъществявани от 
детските градини, 
училищата (учители, 
педагогически 
съветници), и 
МКБППМН.  

9 Подкрепа за 
преодоляване на 

Планиране на извънучилищни 
дейности и осмисляне на личното 

Община Гълъбово   + Х В рамките на 
собствения 

Съвместни дейности 
на Местната комисия 
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Времеви график за 2011 г. № Вид дейност / 
услуга / мярка 

Описание на дейността 
(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 
(нас.място) Месец 

1-3 
Месец 

4-6 
Месец 

7-9 
Месец 
10-12 

Финансиране 
(източник) 

Изпълняваща 
организация, 
отговорник 

последиците от 
рисковото 
поведение при 
децата и 
младежите 

време на децата. Развитие на 
извънучилищни дейности като 
клубове по интереси, ателиета, 
детски работилници, занимания 
със спорт и изкуство, които се 
осъществяват от училища, 
читалища, като посредници или 
организатори, училищни 
настоятелства. 
 

бюджет за борба с 
противообществените 
прояви на малолетни 
и непълнолетни 
(МКБППМН) и 
обществените 
възпитатели в 
общината, заедно с 
ОЗД в подкрепа на 
деца с рисково 
поведение. 

10 Гарантиране на 
задължителното 
предучилищно 
образование и на 
всички деца в 
задължителна 
училищна възраст 
в подходяща 
форма на 
образование  

Обхващане на всички деца в 
предучилищно образование от 5-
годишна възраст и  осигуряване на 
специализиран транспорт за деца в 
зависимост от възрастта им до 
детските градини и училища 
(особено за малките населени 
места). Издирване на всички 
подлежащи деца и записване в 
предучилищна подготовка – 

Община Гълъбово   + Х В рамките на 
собствения 
бюджет 

Изпълнява се от 
учителите, с 
подкрепата на 
общината, ОЗД, 
социалните 
работници 

11 Разработване на 
програми за 
превенция на 
отпадането от 
училище и 
реинтеграция в 
образованието на 
отпадналите деца 
и младежи 

Хоризонтални мерки за 
подобряване на привлекателността 
на училището, които обхващат 
всички деца и млади хора в 
училище Обучения на учителите и 
препоръки за промяна на 
практиката на преподаване на 
учителите и включване на 
интерактивни методи. 
 

Община Гълъбово   + Х В рамките на 
собствения 
бюджет 

изпълнява се от 
учителите, с 
подкрепата на 
общината, ОЗД, 
социалните 
работници 
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Времеви график за 2011 г. № Вид дейност / 
услуга / мярка 

Описание на дейността 
(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 
(нас.място) Месец 

1-3 
Месец 

4-6 
Месец 

7-9 
Месец 
10-12 

Финансиране 
(източник) 

Изпълняваща 
организация, 
отговорник 

12 Осигуряване на 
качествено 
интегрирано 
образование за 
децата с 
увреждания, 
отглеждани в 
семейна среда. 

Осигуряване на достъпна среда за 
децата с увреждания в масовите 
училища и детски градини  на 
територията на цялата община - 
проучване на настоящата ситуация  
 

Община Гълъбово   + + В рамките на 
собствения 
бюджет 

Общинска 
администрация 

 
Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в 
неравностойно положение 

1 Домашния 
социален 
патронаж  

Мобилна услуга за обхващане на 
хора с увреждания от селата. 
Разширяване на традиционните 
дейности на патронажа към 
обгрижване в дома, 
посредничество, помощ в 
домакинството и др., според 
конкретните условия, ресурси и 
възможности на общината. 
 

Гр. Гълъбово Х Х Х Х Проучването ще 
се извърши със 
собствен ресурс.  

Община Гълъбово 

2 Дневния център за 
деца и младежи с 
увреждания 

Обхващане на младежите, които 
живеят в отдалечени населени 
места на общината 
Работа с семействата, които се 
грижат  за деца и младежи с 
увреждания – консултиране, 
посредничество, подкрепа, 
придружаване, съдействие и др. 
 
 

Гр. Гълъбово Х Х Х Х ДДД Община Гълъбово 
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Времеви график за 2011 г. № Вид дейност / 
услуга / мярка 

Описание на дейността 
(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 
(нас.място) Месец 

1-3 
Месец 

4-6 
Месец 

7-9 
Месец 
10-12 

Финансиране 
(източник) 

Изпълняваща 
организация, 
отговорник 

3 Развиване на 
целеви общински 
политики и /или 
мерки за социално 
включване на 
хората с 
увреждания 

Разработване на Оперативен план 
за осигуряване на достъпна среда. 

   + Х със собствен 
ресурс. 

Работна група от 
представители на 
Общ.администрация, 
общински съветници, 
хора с увреждания с 
изявена гражданска 
позиция, ДСП,ДБТ и 
други заинтересовани 
страни. 

4 Защитено жилище Дейностите са насочени към:  
стимулиране и поддържане на 
самостоятелен начин на живот на 
лицата,  
предоставяне на дневна грижа,  
консултиране, посредничество, 
информиране и обучение,  
придобиване на социални и 
трудови умения. 

с. Априлово Х Х Х Х ДДД Община Гълъбово 

 Приоритетно направление 3: Грижи за старите хора за по-добър и достоен животи   
Създаване условия за качествена 
грижа и зачитане достойнството и 
задоволяване потребностите на 
възрастните. 

Гр.Гълъбово 
 

Х Х Х Х ДДД Община Гълъбово 1 Дом за стари хора 

Проучване на възможностите за 
осигуряване на средства за 
изграждане на асансьор свързващ 
първия и втория етаж на сградата в 
която се помещава ДСХ. 

Гр.Гълъбово 
 

  + + Проектно 
финансиране 

Община Гълъбово 

2 Домашен 
социален 
патронаж 

Мобилна услуга за обхващане на 
самотни стари хора, живеещи в 
отдалечените села.  

населените места от 
общината 
 

Х Х Х Х Общински 
бюджет 

община Гълъбово 

3 Бюро за социална Посредническа услуга, действаща в Община Гълъбово Х Х Х Х Общински община Гълъбово 
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Времеви график за 2011 г. № Вид дейност / 
услуга / мярка 

Описание на дейността 
(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 
(нас.място) Месец 

1-3 
Месец 

4-6 
Месец 

7-9 
Месец 
10-12 

Финансиране 
(източник) 

Изпълняваща 
организация, 
отговорник 

дейност рамките на Домашен социален 
патронаж 

бюджет 

4 Обществена 
трапезария 

Осигуряване на безплатна храна на 
хора с много ниски доходи или, 
които са без доход през зимният 
период 

населените места от 
общината 
 

Х  + Х Проектно 
финансиране -
ФСП 

Община Гълъбово 

5 Клуб на 
пенсионера 

Осигуряване на лични и социални 
контакти  

Община Гълъбово  Х Х Х Х Общински 
бюджет 

Община Гълъбово 

6 Клуб на инвалида  Съдействие, посредничество, 
консултации и лични контакти. 

Община Гълъбово Х Х Х Х Общински 
бюджет 

Община Гълъбово 

7 Дневен център за 
стари хора 

Проучване и изработване на 
проектно предложение. 

    + Проектно 
финансиране 

Община Гълъбово в 
партньорство с НПО 

 

 
Х - предоставяне на услуга, дейност 

+ - подготовка за предоставяне на услуга 

 

Годишният план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Гълъбово (2011-
2016) е утвърдена  от Общински съвет с Решение № 537  взето на заседание, съгласно протокол  № 59/10.05.2011 година.  
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