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ЦЕНТЪР 
ЗА ВРЕМЕННО 
НАСТАНЯВАНЕ 

НА ХОРА В НУЖДА

Настоящият документ е създаден в рамките на 
Проект: “Интегриран подход за социално 
включване в българо-гръцкия регион чрез 

подкрепа з а заетост и развитие на социално 
предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) финансиран 

по Програма за сътрудничество INTERREG V-A 
„Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор 

№ В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е съфинансиран 
от Европейския фонд за регионално развитие и от 
националните фондове на страните, участващи в 

Програмата за сътрудничество Interreg V-A 
“Гърция-България 2014-2020”.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD

6900 Крумовград, пл. “България” № 5
централа: +359 3641/20-10, 20-21; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg

• Съдействие при подготовка на набора 
от документи необходими за постъпване в 
специализирана институция, подходяща за 
здравословното състояние на съответния по-
требител /при необходимост/; 

• Съдействие при намиране на работа и/
или при регистрация в дирекция „Бюро по 
труда”;

• Обучения за умение за спазване на лич-
ната хигиена и поддържане на личното прос-
транство; 

• Обучения за развитие на умения и полу-
чаване на информация за предприемачество;

• Придружаване на потребителя до раз-
лични институции, свързани със защита на 
неговите права; 

• Социална рехабилитация – създаване на 
умения за водене на самостоятелен начин на 
живот.

ACCESS FOR ALL
Greece-Bulgaria

European Regional Development Fund



Община Крумовград създаде Център за 
временно настаняване на хора в нужда в из-
пълнение на проект „Интегриран подход за 
социално включване в българо-гръцкия ре-
гион чрез подкрепа за заетост и развитие на 
социално предприемачество“, с  акроним 
„ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програ-
ма за сътрудничество INTERREG V-A „Гър-
ция-България 2014-2020”, съгласно Договор 
№ В2.9c.10/31.08.2017. 

Центърът ще предоставя социални услуги 
на местната общност с оглед подобряване 
на качеството на живот на нуждаещите се 
от дом, на нуждаещите се от помощ, за да 
могат да намерят дом и работа, както и да 
придобият нови умения за работа в сферата 
на социалното предприемачество. Центърът 
е добра алтернатива за решаване на про-
блемите на определена група в общността, 
нуждаеща се от дом и подкрепа, тъй като 
в него ще се удовлетворяват специфични 
ежедневни нужди на ползвателите, ще се 
организира свободното им време и ще се 
осигурява ефективна социална защита и ин-
теграция.

Центърът е важен за региона, с оглед на 
факта, че община Крумовград е отдалечена 
от регионалния административен център и 
в същото време има хора, които се нужда-
ят от услугата, която е краткосрочна и ниско 
прагова и дава възможност за покриване на 
базовите потребности на пълнолетни хора в 
затруднено положение. 

Капацитетът на услугата е 21 места , като 
максималният период за ползване е три ме-
сеца. 

Центърът предоставя социални услуги на 
бездомни лица над 18 годишна възраст и се-
мейства, имащи постоянен адрес в област 
Кърджали, насочени към задоволяване на 
ежедневните им потребности. 

  Центърът за временно настаняване има 
за цел да предоставя близка до семейната 
грижа за лица, временно или трайно лишени 
от дом.

Основните дейности в центъра целят огра-
ничаването на социалната изолация, в която 
се намират лицата-потребители в Центъра. 
Дейностите са насочени към създаване на 
условия за социални контакти, битово и тру-
дово устройване чрез:

• Осигуряване на оборудвано легло в спал-
ното помещение в сградата;

• Изготвяне на индивидуален план, след 
оценка на нуждите на всяко настанено лице;

• Организиране на индивидуални или гру-
пови консултации на тема социално пред-
приемачество;

• Съдействие при издаване на документи 
за самоличност;

• Съдействие за получаване на доболнич-
на, неотложна или спешна медицинска и 
стоматологична помощ;

• Съдействие за подготовка и подаване на 
документи пред НОИ за отпускане на пенсия/
парични обезщетения за безработица(ако е 
приложимо); 

• Насочване и съдействие при подготовка 
на набора от документи необходими за явя-
ване пред ТЕЛК/НЕЛК; 


