
ЦОП се намира в централната част на гр.Враца, в близост до Автогара и ЖП гара. 
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Директор- Клавдия Гъндева 

 

 

 

 

 

 

Център за  обществена подкрепа/ЦОП/ е социална услуга, предоставяна в 

общността. 

 

Услугите на ЦОП могат да ползват: 

- Деца / 0 до 18 години/  и семейства в риск; 

- Семейства, при които има риск да изоставят децата си; 

- Деца и младежи от специализирани институции за деца; 

- Деца в риск от отпадане от образователната система; 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

 

o Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; 

o Подкрепа при реинтеграция на деца в семейна среда; 

o Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална 

интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани 

институции; 

o Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства; 

o Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните 

семейства; 

o Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище и техните семейства; 

o Подкрепа и консултиране на семейства от общността; 

o Приемна грижа и осиновяване; 

o Подкрепа и обучение на семейства в процеса на осиновяване; 

o Подкрепа на деца за изслушване в съда; 

o Подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; 

 

Капацитет на ЦОП – 50 случая. 

Екипът  на Център за обществена подкрепа се състои от: управител, психолози, 

социални работници, педагог, възпитател. 
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В услугата се извършват следните дейности: 

Психологическо консултиране- специализирана консултативна помощ и 

психологическа подкрепа, подкрепа при вземане на решения, подкрепа за личностно 

развитие. 

Социално консултиране – подкрепа за изграждане на умения за автономност, 

развитие на социални умения. 

Образователна подкрепа – мотивиране и подкрепа за включване в образователния 

процес. Индивидуална педагогическа работа с детето. 

Работа с децата в ателиета и индивидуални занимания по интереси. 

Социално консултиране на малолетни майки по време на бременността и в 

следродовия период. 

Групово обучение на кандидат-осиновители 

и на кандидати за приемни родители. 

Работа на терен, осъществявана от мобилен 

екип. 

 

 

Центърът разполага с добра материална база, включваща зали за групова работа 

и консултации с клиенти, зали за екипна работа, кабинети за психологически 

консултации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


