
ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001„ПОСОКА: семейство” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 

Министерство на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ и при никакви обстоятелства  не може да се приеме като официална позиция  на Европейския 

съюз или Агенцията за социално подпомагане. 

 

 

                   

                Анализ на наличните здравни и социални 

услуги за деца и семейства в областта 

 

 І. Увод 

 /основни характеристики за областта-разположение, площ, население, 

брой общини/ 

ІІ. Община............. 

 

1. Социални услуги базирани в общността; 

Услуги, базирани в общността 

По отношение на всяка услуга е нужно да се събере следната 

информация, а също и друга, ако има в наличност! 

1.1 Услуги за консултиране- психологическо, социално и семейно 

консултиране. 

1.2 Услуги за ранна интервенция /включително емоционална и 

психологическа подкрепа/. 

1.3 Работа  на терен със семейства в риск. 

1.4 Пренатални постнатални грижи – грижи за бременната и родилката 

в общността. 

1.5 Ясли и детски градини. 

1.6 Услуги за подпомагане на деца със специални обучителни нужди 

1.7 Семейно планиране. 

1.8 Дневни центрове; 

1.9 Центрове за спешен прием; 

1.10 Звена „Майка и бебе“; 

1.11 Защитени жилища за деца и/или майки; 

1.12 Център за обществена подкрепа; 

1.13 ЦСРИ 

1.14 Центрове за работа с деца на улицата; 
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1.15 Социално-учебни  професионални заведения 

1.16 Център за психично здраве; 

1.17 Други услуги 
 

 Кой е доставчик на услугата- НПО,община, църква или 

др.обществена организация 

 Как се финансира услугата: от държавния бюджет;от лични дарения; 

грантове от НПО или донори и за колко време е осигурено това 

финансиране; 

 Достъп до услугата- дали е безплатна за всички или само за 

определени целеви групи или пък ползването се заплаща; 

 Персонал- съотношение персонал/деца, профил на персонала, 

квалификация и компетенция; 

 Капацитет- колко деца и семейства ползват услугата в момента, 

максимално възможен капацитет на услугата 

 Качество на услугата 

/необходимо е да бъдат описани всички социални услуги за деца от 0 до 18 

години, конкретно за всяка една община, със съответния капицитет, целева 

група, адрес и основна дейност/ 

 

2. Здравни услуги в общността. 

/необходимо е да бъдат описани всички здравни услуги за деца от 0 до 18 

години, конкретно за всяка една община, със съответния капицитет, 

леглова база, видове лечебни заведения, лаборатории, групови и 

индивидуални практики - брой/ 

 

3. Услуги от институционален тип. 

ІІІ. Планирани услуги които предстои да се разкрият 
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/включва планирани услуги в общността по оперативни програми и 

др., със съответните дейности и капацитет/ 

ІV. Изводи 

1. Липса или недостиг на  социални услуги за деца от 0 до 3 години в 

общността 

2. Достъп до качествена здравна грижа и социални услуги 

/отдалеченост, капацитет/ 

3. Тенденции в демографските процеси в областта 

 

 

 

 
 

 


