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Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Алфатар  

2011 -2012 година 

 

 

№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо 

жение 

Статус – 

налична / 

нова  

Финансиране/ 

Източници лв.  Целеви групи Териториален 

обхват  
2011 2012 

1. ЦСРИ за деца с 

увреждания 

Деца и младежи с 

увреждания 

Общините 

Кайнарджа 

Алфатар 

24 24 Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации – 

социални, правни, здравни, 

психологически, трудотерапия; 

Умения за самостоятелност; 

Мобилни услуги от рехабилитатор 

и психолог 

гр.Алфатар Нова  55872 от ДБ 

2. Кризисен 

център за деца 

преживели 

насилие (ДДД) 

Деца преживели домашно 

насилие, сексуално 

насилие, трафик на хора 

Всички общини 9 9 Подслон , здравна грижа, социална 

и психологическа подкрепа. 

Гр.Алфатар Налична 64890 лв от 

ДБ и 5000 лв. 

– собствени 

средства 

4. ЦНСТ Стари хора, с влошено 

здравословно състояние, 

изведени от СИ 

 

Община 

Алфатар 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

Постепенно извеждане в 

резидентна грижа семеен тип на 

стари хора с увреждания, за които 

няма възможност за извеждане в 

семейна среда. 

Гр.Алфатар Налична 110065 лв- 

държавен 

бюджет 

5. ЦНСТ Стари хора от „Преходно 

жилище” гр. Алфатар 

 

 

 

Община 

Алфатар 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

Постепенно извеждане в 

резидентна грижа семеен тип на 

стари хора без увреждания, за 

които няма възможност за 

извеждане в семейна среда. 

Гр.Алфатар Нова 48971 лв- 

държавен 

бюджет от м. 

Април 

6. ДСХ Стари хора Цялата страна 20 20 Предоставяне на постоянна грижа 

– медицински, социални услуги, 

консултиране, рехабилитация, 

денонощни здравни и санитарни 

грижи, задоволяване на битовите 

гр.Алфатар Налична 110936 лв- 

държавен 

бюджет и 

5000 лв. от 

собствени 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо 

жение 

Статус – 

налична / 

нова  

Финансиране/ 

Източници лв.  Целеви групи Териториален 

обхват  
2011 2012 

потребности, социо и културни 

дейности, образователни програми 

средства 

8. Преходно 

жилище за 

стари хора 

(ДДД) 

Стари хора на пенсионна 

възраст изведени от СИ 

Областта и 

страната 

 

 

 

9 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Осигуряване на резидентна грижа 

за стари хора - социална работа с 

тях и техните близки,  превенция 

на настаняването им в СИ чрез 

ежедневни грижи; изграждане на 

умения за самостоятелен живот, 

социални, образователни, здравни 

и консултантски услуги 

гр. Алфатар 

 

 

Налична – 

трансформ

ирана в 

ЦНСТ 

 

 

 

До м. Април 

14684 лв- 

държавен 

бюджет,  

11. Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Лица в пенсионна възраст; 

възрастни с увреждания, 

които се нуждаят от 

подкрепа в бита и 

домакинството 

Община 

Алфатар 

30 35 Предоставяне на комплексни 

социални услуги – доставка на 

храна, консултиране, дневна грижа, 

работа на терен, помощ в 

домакинството. 

 

гр. Алфатар 

 

Налична 12000 лв. от 

собствени 

средства 

12. Обществена 

трапезария 

Деца и лица с увреждания 

и лица в неравностойно 

социално положение 

Община 

Алфатар 

54 

 

60 

 

Осигуряване на безплатна топла 

храна на хора в риск 

гр.Алфатар Налична 

 

9255 лв. от 

Фонд „СП” 

1647  лв. от 

собствени 

средства 

 

13. Личен асистент Лица с 90 и над 90 на сто 

трайно намалена 

способност или вид и 

степен на увреждане с 

определена чужда помощ, 

които са лежащи 

Община 

Алфатар 

29 32 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се 

от постоянно обгрижване в 

ежедневието си, предостяване на 

алтернативен избор за 

професионално развитие на 

семейства, в които има лице с 

трайно увреждане 

Гр. Алфатар Налична ОП „РЧР” – 

81315 лв. 

 

 


