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ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦОП –община КРИЧИМ
2021г.
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Доставчик на услугата е община Кричим. Държавно делегирана дейност. ЦОП
Кричим е разкрит през 2008г. по проект BG 2005/017-353.01.02 за
деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността по
Проект „Предоставяне на социални услуги в общините Хисаря, Кричим и
Съединение“.
Център за обществена подкрепа – община Кричим функционира повече от 10
години. Услугата се утвърди като работеща структура не само на територията на
общината, но и в съседни общини. Във връзка с промяна на потребностите
Основния пакет от услуги се разширява, през 2020г. се обработва и през 2021г. ще
получи нов облик.
1.Наименование на социалната услуга
- ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
2.Адрес
- Гр.Кричим
Ул.”Обединение”№3
3.Телефон,факс
- тел.: 03145/20-59
4.Капацитет
- 30 деца и родители
II. СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА , ДЕЙНОСТИ
В ЦОП се предлагат социални услуги в общността за деца в риск и техните
семейства, които целят предотвратяване на изоставянето на децата в институция
или на други рискови ситуации, застрашаващи развитието им.
В рамките на ЦОП могат да се определят пет главни направления:
 I. Направление: Превенция на изоставянето на деца и реинтеграция;
 II. Направление: Подкрепа за деца, преживели насилие и техните семейства и
превенция на злоупотребата;





III. Направление: Подкрепа на деца и техните семейства за справяне с
проблемно поведение и педагогическа подкрепа.
IV. Направление: Подкрепа за деца с увреждания и техните семейства
V. Направление: Подкрепа за деца от институция
I.

-

-

ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА И
РЕИНТЕГРАЦИЯ

Програми към направлението:
„Превенция на изоставянето”;
„Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в
алтернативна грижа /настанени в резидентни услуги и в приемни семейства/”;
„Програма за ранно детско развитие, семейно консултиране и подкрепа –
„Работилница за родители”; - тази програма стартира 2019г. по проект на
УНИЦЕФ с родители, които се интересуват от ранното детско развитие.
Програмата е адаптирана и за млади родители, с цел повишаване на родителския
капациет.
„Програма за работа с родители в конфликт и техните деца”;
„Програма за превенция на детските бракове и ранните раждания”;
„Програма за подрастващи, юноши и млади хора от рискови общности”.
„Програма за подкрепа на приемната грижа”
„Програма за работа по осиновяване”.
„Мобилна работа”
II.

ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ И ТЕХНИТЕ
СЕМЕЙСТВА

Програми към направлението:
- „Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители“;
- „Директна работа с деца”;
III.

ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА
СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ

Програми към направлението:
- „Да се върнем в клас”;
- „Мобилна работа”;
- „Семейна подкрепа”
- „Монтесори педагогика”
IV.

ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ
СЕМЕЙСТВА

Програми към направлението:
- „Аз мога сам”;
- „Директна работа с деца”;
- „Семейна подкрепа”.

- „Програма за подкрепа на родители”
V. ПОДКРЕПА НА ДЕЦА ОТ ИНСТИТУЦИЯ
Програми към направлението:
- „Социални умения”;
- „Директна работа с деца”;
- „Мобилна работа”.
- Други програми според индивидуалната оценка на потребностите.

III. Цели и дейности/услуги за постигането им.
Цел:
Дейности:
Срок:
1. Повишаване на ефективността През цялата година.
1. Разширяване
с
ОЗД
за
дейността
и Партньорството
гарантиране на ефективен достъп до
стабилизиране
услуги на децата в риск и техните
на капацитета.
семейства и при планирането и
предоставянето
на
услуги.
Партньорство с учебни заведения;
детски градини; МКБППМН; лични
лекари.
2. Проучване на децата в риск.
3. Месечни срещи с ОЗД- планиране
и насочване на случаи на
необхванати деца от рискови групи
на база проучване на нуждите на
децата в риск.
4. Обмен на информация и опит, за
ефективна работа по случаи.
5. Допълване и финализиране на
дейности
по
случаи,
а
не
препокриване.
6. Посредничество и консултиране
за получаване на социални услуги
от деца и семейства.
7. Спазване на регламентирани
срокове.
8. Участия в събития, организирани
от ЦОП.
9. Организиране на съвместни
прояви.
10. Предоставяне на услуги за деца
с увреждане, на децата с тежки
форми на заболявания и деца

нуждаещи се от рехабилитация.
11.
Поддържане
на
добра
материална база.
в През цялата година.
2. Поддържане
и 1. Осигуряване и участие
Обучителни курсове и модули
повишаване
квалификацията съгласно изготвен План, като
задължително се включват обучения
на екипа.
за повишаване на квалификацията.
2. Организиране на работни срещи с
други ЦОП и отделни външни
експерти за обмен на опит.
3. Закупуване на специализирана
литература.
4. Осигуряване и провеждане на
супервизия по случаи и екипна
супервизия.
5. Осигуряване и провеждане на
супервизия на цялостната дейност.
6. Изготвяне на система за оценка
на индивидуалната работа на
специалистите.
3. Превенция
рисковете

на - Изграждане на нагласи за
През цялата година.
пълноценен живот:
1. Разработване и реализиране на
модули /групови и индивидуални
програми за обучение в социални
умения, съобразени с възрастта на
децата.
2. Психологическо консултиране на
деца и младежи, жертви на трафик
и насилие, и техните родители.
- Превенция на отпадане от
училище:
1. Оценяване на риска от
отпадане от училище.
2. Индивидуална и групова
работа
по
услугата
„Образователна подкрепа”.
3. Подготовка на родители за
подкрепа на децата в риск от
отпадане от училище.
- Превенция на изоставянето на
деца и гарантиране правото на
детето да расте в семейна
среда:
1. Оценка на потребностите на

деца в риск и оценка на
родителските ресурси.
2. Консултиране и подкрепа на
деца и възрастни.
3. Семейно-групова конференция.
4. Медиирани
срещи
детеродител.
5. Подкрепа
на
утвърдени
приемни семейства, супервизия
и групи за взаимопомощ.
7.
Придружаване
и
посредничество.
8.
Групи за взаимопомощ на
родители, отглеждащи сами
децата си и на осиновители.
9. Мобилна работа.
- Превенция на риска от социално
изключване
чрез
ранна
идентификация
на
лица,
застрашени
от
социално
изключване:
1. Оценяване
на
индивидуалните потребности
на деца с отклоняващо се
поведение и на причините за
възникване на проявите.
2. Партньорства и съвместно
прилагане на механизми за
ранно
въздействие
с
експертите от ДСП.
3. Индивидуална
социалнопсихологическа работа с
децата и родителите.
4. Посредничество за включване
в подходящи форми на
ангажираност.
5. Подготовка за изслушване на
деца - извършители на
противообществени прояви.

