ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА-РАДНЕВО
Център за обществена подкрепа- Община Раднево е звено за социални услуги към
Общинска администрация, функциониращо като държавно делегирана дейност. ЦОП
работи от 02.10.2013г.
Основното предназначение на центъра е предоставянето на комплекс от социални
услуги, насочени към деца и семейства с цел:
*предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани
институции;
*превенция на насилието и отпадане от училище;
*деинституционализация и реинтеграция чрез обучение в умения за самостоятелен
живот и социална интеграция на деца от институции;
*консултиране и подкрепа на семейства в риск;
*оценяване, консултиране на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Центъра се помещава на втория етаж в старата част на бившия Битов комбинат. Базата
е изцяло реновирана. Местоположението на ЦОП позволява удобни комуникации с
всички квартали на гр.Раднево, намира се в идеалния център и връзката с
институциите, работещи с деца и общинските власти е бърза и удобна.
ЦОП разполага със зала за групова работа с площ от 48.30кв.м.(предназначена за
групови консултации и провеждане на обучителни и образователни програми), кабинет
за индивидуална работа с потребители и офис пространства.

Екипът на Центъра се състои от млади и амбициозни хора с ясна визия за бъдещето
развитие и просперитет на социалната услуга.
Цоп разполага със:
*двама социални работници;
*психолог;
*педагог;
*логопед;

Всеки специалист разполага със собствен оборудван кабинет, предоставящ всичко
необходимо за протичането на консултации, сесии, индивидуална и групова работа с
потребители.
Квалификацията и опита на специалистите гарантира качествено предоставяне на
социалните услуги, както и постигането на поставените цели - подпомагане и подкрепа
на деца и семейства в риск, съпътстване и създаване на умения за изграждане на здрава
семейна
среда
и
отношения,
предотвратяване
на
изоставянето,
институционализирането и малтретирането на деца.

Основни принципи и ценности на работа в ЦОП:
*Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за
правата на детето;
*Зачитане на достойнството и личността на детето;
*Уважение към личната история и етническата и културна идентичност на детето;

*Предоставяне на възможности за пълноценно развитие потенциала на децата,
съобразно техните потребности и възможности;
*Подпомагане на детето за вписването му в социалната среда;
*Спазване правото на детето на свобода и изразяване на мнение;
*Предоставяне на услуги, които да подкрепят семействата на децата в риск с цел
спазване на основния принцип, а именно всяко дете да се отглежда в семейна среда;
повишаване на родителския капацитет, насърчаване на отговорното родителстване;
Нашата мисия:
Повишаване качеството на живот и социалните умения на деца в риск и техните
семейства на територията на Община Раднево чрез прилагане на иновативни методи и
подходи на работа с най-уязвимите групи; предотвратяване на социалното изключване
и преодоляване на неговите последици;

Екипа на Център за обществена подкрепа град Раднево да
работи и съдейства за реализиране на националната и местна
политика за детето чрез професионално въздействие върху
уязвимите групи за подобряване на благосъстоянието им и за
превенция на риска.
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