
ОБЩИНА АРДИНО  
 

 

ЦЕНТЪР  

ЗА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОДКРЕПА  
Гр. Ардино  

Ул.  Първи май № 8 

Телефон 03651/41-45  

E-mail: e-mail:cop_ardino@abv.bg  

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

Понеделник- петък  

08:00- 17:00 часа 

В Център за обществена подкре-

па работят следните специалис-

ти: 

 

 Социални работници; 

 Психолози; 

 Педагози; 

Как могат да се ползват услугите в 

ЦОП? 

 

Чрез издадено направление или 

предварителна оценка на пот-

ребностите от Отдел “Закрила 

на детето”  към ДСП; 

 

ЕЛАТЕ И НИ ПОПИТАЙТЕ НА МЯСТО! 

УСЛУГИТЕ В ЦОП - АРДИНО СА  

БЕЗПЛАТНИ! 

ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ , КОИТО ПРЕДОСТАВЯ ЦОП: 

 информиране и консултиране; 

 застъпничество и посредничество; 

 общностна работа; 

 терапия; 

 обучение за придобиване на умения; 
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Ние предлагаме подкрепа,  в случай 

че: 

 
  Срещате трудности при отглеждането и 

възпитанието на детето си и имате необ-

ходимост от подкрепа, свързана с роди-

телстването; 

  Детето ви има затруднения в общуването 

и адаптацията; 

  Полагате грижи сами за детето си; 

  Вие сте родител на дете със заболяване/   

увреждане; 

  Търсите подкрепа за ефективно справяне 

с конфликти в семейството и варианти 

за подобряване на взаимоотношенията; 

   Нещо в поведението на детето ви   при-

теснява; 

  Детето е настанено в социална услуга 

или в приемно семейство  и трябва да се 

осигурят условия за връщането му в 

собственото му семейство, когато се-

мейна среда е безопасна и подходяща; 

  Детето ви среща сериозни затруднения в  

училище и изостава спрямо съучениците 

си; 

  Търсите информация и посредничество 

пред институции; 

  Вие или вашето дете сте свидетели или 

жертва на насилие; 

  Вие сте кандидат за осиновител или оси-

новител; 

  Приемен родител сте и имате нужда от  

консултиране и подкрепа при полагане 

на грижите за приемно дете. 

  

Скъпи родители, 

 
 Не е необходимо да сте идеални роди-

тели, да сте овладели изцяло идеите за по-

зитивно общуване, да използвате най-

подходящия начин за възпитание и да знае-

те отговорите на всички въпроси. Важно е 

да искате да е така. За детето Ви е доста-

тъчно Вашето желание и усилията да нап-

равите всичко, което можете. То ще усети 

отношението Ви, ще разбере, че на Вас не 

Ви е безразлично бъдещето му. 

  

Всяко дете има право да бъде це-

нено, прието и обичано такова 

каквото е! 
 

Да се обърнете за консултации към 

специалист, това не означава, че 

сте човек, който не може да се 

справи с проблемите си. 

 

Това означава, че сте човек, който: 

 Осъзнато се отнася към собствения си 

живот; 

 Иска да опознае себе си и да се научи 

да управлява емоциите си; 

 Желае да си изгради успешни жи-

тейски стратегии и да развие потен-

циала си; 

 Иска да придобие увереност в собст-

вените си сили; 

 Не е изгубил вярата си и иска да съх-

рани надеждата. 


