Общинска стратегия за
развитие на социалните
услуги (2011 – 2015)
Община Средец

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община
Средец е приета от Общински съвет, гр. Средец на заседание,
проведено на 28.04.2011г. (Решение № 590 от Протокол № 55 )
Стратегията е отворен документ, подлежащ на промяна, допълване и
усъвършенстване в отговор на възникнали нови потребности и в
съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа
среда.

2

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в
община Средец (2011 – 2015) е разработена като част от Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в област Бургас (2011-2015).
Стратегията за развитие на социалните услуги на територията на Община
Средец е разработена в съответствие с изискванията на Закона за
социалното подпомагане, Правилник за прилагане на закона за социалното
подпомагане, Закон за закрила на детето, Правилник за прилагане на
закона за закрила на детето, Закон за интеграция на хората с увреждания,
Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания.
Съобразена е с разработените от правителството Планове за „Подобряване
на положението на възрастните хора с увреждания, настанени в
специализирани институции”, Национална стратегия „Равни възможности
за хората със специфични потребности и нужди”, Национална стратегия
„Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както
и с приоритетите заложени в Общинския план за развитие, Общинска
стратегия за закрила на детето и представлява инструмент за
хармонизиране на местните законодателни инициативи с държавните
изисквания, съобразно потребностите на жителите на общината от
социални услуги.
Този документ цели да пилотира цялостен модел на планиране,
развиване и предоставяне на социални услуги на общинско ниво като по
този начин подпомогне повишаване на ефективността на системата за
социални услуги и използването на структурните фондове на Европейския
съюз.
Общинската стратегия за социалните услуги цели да превърне община
Средец в регион с достъпни, разнообразни и качествени социални
услуги, които допринасят за подобреното качество на живот,
максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за
индивидите и общностите в риск.
Създаването и приемането на Общинска стратегия за социални
услуги в община Средец изразява стремежа на всички участници да
допринесат за развиването на модерна социална политика в общината.
Тази стратегия изразява желанието за създаване на условия за пълноценна
реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди
в риск, защото реализацията е право на всеки един и допринася за
развитието на общностите. Тя ще подкрепя съхраняването, поддържането
и установяването на жизнени общности и интеграцията на всяко дете и
възрастен в тях. За постигането на тези цели общинската стратегия
предвижда развиването на модерна, ефективна система от социални
услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите
на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето
качество.
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При разработването на стратегията са следвани следните принципи и
подходи на планиране:
 Планиране с участието на заинтересованите страни на областно,
общинско и национално ниво;
 Съответствие с реалните нужди на групите в риск;
 Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;
 Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните
услуги и мерки.
Стратегията включва на първо място социалните услуги, които ще
работят на територията на общината през периода 2011 – 2015 г. Включени
са както съществуващите вече услуги, и развитието на нови социални
услуги, които имат ключово значение за социалното включване и
решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.
В стратегията са включени социални услуги за всички рискови групи на
територията на общината като в рамките на стратегията са изведени
нейните приоритети като целеви групи и услуги за периода на действието
й.
Стратегията има отворен характер на планови документ, като
промени по съдържанието могат да се внасят винаги, когато възникне
доказана необходимост.
ІІ. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ
ВИЗИЯ, ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ
Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята
уникалност на възможностите - за реализация, без значение на етническа
принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
Стратегията утвърждава следните принципи, ценности и подходи при
планирането и предоставянето на социални услуги:
 Съответствие на социалните услуги с международните документи
относно човешките права;
 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към
всички социални групи;
 Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на
община Средец;
 Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата;
 Водещи интереси на потребителите при планиране и предоставяне на
социални услуги;
 Насърчаване на услугите в общността;
 Ползване на услуги в СИ само в краен случай;
 Създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и
потребности на потребителите;
 Предоставяне на възможност за участие на потребителите в процеса
на планиране и потребление на услугите;
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 Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите
средства;
 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и
услуги;
 Изграждане на мрежа от партньорство на местно ниво, с участието
на всички заинтересовани страни;
 Подкрепа на персонала за развитие на професионалната
квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и
стандарти;
 Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на
Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда,
Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално
подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон
за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови
нормативни актове.
1. ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Те са изведени въз основа на заключенията и препоръките от
направеното проучване и цялостен анализ на ситуацията и потребностите
на рисковите групи в община Средец, а именно:
Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в
риск.
Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в
риск, насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на
децата и уязвимостта на семействата; превенция на изоставянето и
настаняването на деца в СИ; развитие на приемна грижа и осиновяване;
работа с деца с поведенчески проблеми, асоциалното поведение и насилие;
закрила на деца жертви на насилие, малтретиране и неглижиране;
съдействие на деца, отпаднали или в риск да отпаднат от училище.
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване
качеството на резидентната грижа.
Деинституционализацията на грижите за децата ще донесе коренна
промяна в социалните услуги в община Средец, закриване и
трансформиране на специализираните институции за деца в рамките на
стратегията. Деинституционализацията се осъществява чрез развитието на
широка мрежа от услуги с цел извеждане на децата от специализираната
институция, превенция на изоставянето и подкрепа на семействата в риск
за подобряване на грижата за децата в семейството.
Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално
включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение.
Усилията са насочени към развитие на местните общности в
неравностойно положение и уязвимите групи, съхраняване на човешкото
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достойнство и социалната справедливост. Стратегията ще допринесе за
създаването на добър модел на подкрепа за пълнолетните лица в
неравностойно социално положение чрез осигуряване на достъп до
качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не са
принудени да напускат своя собствен дом и общност, а да подобрят
достъпа си до здравни услуги и образование, да получат шанс за
интегриране на пазара на труда.
Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора.
Създаване на условия за предоставяне на грижи за старите хора,
насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата
възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната
среда или близка до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са
съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на
потребителите.
Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси.
Развиването на нови социални услуги и подобряването на качеството
на мрежата от социални услуги; въвеждането на принципи на работа и
взаимодействие, насочени към ефективност и ефикасност; доброто
управление изискват въвеждането на общинска политика за развитие на
човешките ресурси в услугите и Общинската администрация чрез
обучения, супервизия и различни форми на подкрепа.
Недостигът на квалифициран персонал за разкриване и развитие на
социалните услуги е един от основните рискове за реализацията на
Стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за
управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно
необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем
социални услуги и мерки, така и за постигането на качество на услугите в
съответствие със съвременните стандарти.
Приоритетно направление 6: Изграждане на междуобщинско
партньорство и междусекторно сътрудничество.
Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна
намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие
между различните публични и частни организации-участници в секторите
социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост,
инфраструктура и жилищна среда.
2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Стратегията отделя специално внимание на:
 Уязвими семейства с деца в риск;
 Деца отглеждани в специализирани институции;
 Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;
 Деца и възрастни с увреждания;
 Етнически общности в неравностойно положение, които
живеят в социална изолация и бедност;
 Самотни стари хора.
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3.ЦЕЛИ
Общи и конкретни цели.
Общинската стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени
социални услуги в общината, интеграция на общности и индивиди,
пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. За да се
превърне в реалност визията на Стратегията, във всяко от избраните
приоритетни направления са набелязани общи и конкретни цели.
Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства
в риск.
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се
предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на
децата, чрез:
Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции и да се подкрепи задържането им в
биологичното семейство.
Конкретна цел 1.2. Създаване на условия за развитие на децата с
увреждания отглеждани в семейството.
Конкретна цел 1.3. Осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства и
децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и
неглижиране на децата.
Конкретна цел 1.4. Осигуряване равен достъп на децата от рискови
общности и уязвими групи до качествено образование.
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване
качеството на резидентната грижа.
Обща цел 2. Да се постигне намаляване на броя на децата, отглеждани в
специализирани институции в община Средец, закриване на 1 СИ за деца и
да се подобри качеството на резидентната грижа чрез:
Конкретна цел 2.1. Реформиране на ДДЛРГ и подобряване качеството на
резидентната грижа.
Конкретна цел 2.2. Извеждане на част от децата от специализираната
институция за отглеждане в семейна среда;
Конкретна цел 2.3. Създаване на алтернативни социални услуги от
резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да
бъдат изведени в семейна среда.
Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за
социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно
положение.
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Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране
на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение,
уязвимите групи и индивиди, в т.ч. ромската общност в община Средец,
чрез:
Конкретна цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот
на хората с увреждания в семейна среда;
Конкретна цел 3.2. Да се намали броя на хората с увреждания в
специализирани институции чрез развитие на алтернативна резидентна
грижа от семеен тип;
Конкретна цел 3.3. Да се осигури достъп до развитие за етническите
общности в неравностойно положение и уязвими групи.
Конкретна цел 3.4. Да се създадат условия за реинтеграция на рискови
общности, индивиди и уязвими групи с рисково поведение.
Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора.
Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора в
община Средец, чрез:
Конкретна цел 4.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за
осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в
семейна среда.
Конкретна цел 4.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена
грижа в среда, близка до домашната.
Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси.
Обща цел 5. Да се повиши качеството и ефективността на социалните
услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на
общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен
персонал за предоставяне на услуги, чрез:
Конкретна цел 5.1. Да се стимулира развитието на административния и
организационния капацитет на общинско ниво за управление на социални
услуги.
Конкретна цел 5.2. Да се осигури подкрепа за персонала на социалните
услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в
съответствие със съвременните изисквания и стандарти.
Приоритетно направление 6: Изграждане на междуобщинско
партньорство и междусекторно сътрудничество.
Обща цел 6. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на
наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и
междусекторно сътрудничество, чрез:
Конкретна цел 6.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в
социалните услуги.
Конкретна цел 6.2. Да се утвърдят
ефективни механизми за
междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.
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4. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕРКИ
Функциониране на социалните услуги на областно и общинско ниво:
Предвижда се социалните услуги да функционират на две нива – общинско
и областно. На всяко от нивата ще бъдат изградени партньорски мрежи.
На ниво община услугите включват основно превантивни услуги и мерки.
Център на мрежата от социалните услуги за деца и семейства ще бъде
Центърът за обществена подкрепа. Услугите за възрастни ще бъдат
организирани около съществуващият Домашен социален патронаж, които
към настоящия момент работи в общината, около който ще функционират
останалите форми на подкрепа.
Областното ниво обхваща всички общини от област Бургас и
надгражда съществуващите услуги и специализирани дейности, които
изискват наемане на специалисти, които не са налични в по-малките
населени места. При настоящата законодателна рамка това означава, че
определен набор от услуги ще бъдат предоставяни в няколко населени
места, но техните клиенти ще обхващат цялата област. Такива са услугите
по приемна грижа, специализирано консултиране, подкрепа за
осиновяването, резидентна грижа и др.
1. Дейности по приоритетно направление 1: Превенция и услуги за
деца и семейства в риск.
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се
предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на
децата.
Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции и да се подкрепи задържането им в
биологичното семейство.
Мярка 1.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и
за задържане на новородените деца в биологичното семейство.
Дейност 1.1.1.1. Дейностите за ранна превенция включват:
Активно издирване на бъдещите майки във високо рискови общности за
установяване, регистриране и проследяване на бременността, а при риск от
изоставяне – социални дейности и консултиране на място за
предотвратяване на изоставянето на детето. Включване на здравните
медиатори за консултирането на бременни и млади майки от ромската
общност.
Мярка 1.1.2. Утвърждаване на дейността на Центъра за обществена
подкрепа за обхващане на уязвимите семейства с деца в риск в общината.
Развиване на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на децата.
Дейност 1.1.2.1. Разширяването на обхвата на рисковите групи и
планираните дейности като усилията се фокусират върху организацията на
дейностите и тяхната мобилност вътре в рамките на ЦОП, като се вземат
предвид и наличните ресурси на конкретния доставчик. За целта е възможно
осигуряване на помещения например в училище, здравна служба и пр., за да
се осъществяват планираните дейности от мобилен екип по предварителен
9

график.
Дейност 1.1.2.2. ЦОП Средец е част от планираните дейности за
деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за
рискови групи. Той е фокусиран върху: дейности в подкрепа за децата в
ДДЛРГ при преструктурирането на дома; консултиране, информиране и
обучение за самостоятелен живот на децата, с цел тяхната интеграция след
напускането на социалната институция.
Мярка 1.1.3. Общински програми и мерки за здравна профилактика,
семейно планиране и подкрепа за социално включване на семействата в
риск.
Дейност 1.1.3.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика
на майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност.
Осъществява се от здравната система със съдействието на ЦОП, здравните
медиатори и Центровете за развитие на уязвими общности, които да улеснят
връзката между здравната система и бъдещите майки от семейства и
общности в риск. Целта на програмата е да подобри здравната профилактика
за майчинството в съответствие с националните приоритети. Целевите мерки
на общинско ниво трябва да обхванат всички бъдещи майки в община
Средец чрез здравна профилактика и задължителна пренатална диагностика
на риска от увреждане. Същевременно, при изпълнението на тези мерки,
личните лекари, женската консултация и акушерките ще идентифицират
случаи на потенциален риск от изоставяне на дете и да насочват към
програмата Ранна интервенция и ОЗД.
Дейност 1.1.3.2. Включване на здравните медиатори за високо рисковите
ромски общности в работата по превенция на изоставянето на деца от
ромската общност – както новородени, така и деца на по-късна възраст.
Дейност 1.1.3.3. Информационни кампании и здравна просвета сред
учениците в среден курс и младежите по въпросите на семейното планиране
и превенция на нежелана и ранна бременност. Те ще се изпълняват от НПО,
здравни институции, училища и включват здравносоциални консултации за
майки и семейства в риск, образователни програми и здравна просвета сред
подрастващите и младежите в училищна възраст за намаляване на
нежеланите и рисковите бременности.
Мярка 1.1.4. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и
неглижирани деца. При определени условия настаняването при близки и
роднини чрез мярка за закрила може да осигури устойчива семейна грижа и
възможност за трайно решаване на проблема за бъдещето на изоставеното
дете.
Дейност 1.1.4.1. Съвместни дейности на ЦОП и ОЗД за настаняване в
семейства на близки и роднини на деца от СИ, изоставени деца и други деца
в риск чрез мярка за закрила.
Дейност 1.1.4.2. Подкрепа за семействата на роднини и близки, които
отглеждат деца като мярка за закрила. Предоставя се от ЦОП.
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Дейност 1.1.4.3. Консултации и подкрепа за изграждане на връзка между
детето и разширеното семейство.
Мярка 1.1.5. Услуги в подкрепа на осиновяването.
Дейност 1.1.5.1. Ефективни услуги от ЦОП, ОЗД, ДСП и общинските
администрации за подкрепа на осиновяването на изоставени деца –
консултиране, информиране, посредничество, мотивиране и обучение за
кандидат-осиновители чрез форми на индивидуална и групова работа,
подкрепа в следосиновителния период за осиновители и осиновени.
Мярка 1.1.6. Популяризиране и развитие на Приемната грижа в община
Средец.
Дейност 1.1.6.1. Организиране от ЦОП и ОЗД на информационни
кампании за популяризиране на приемната грижа, подготовка на
обучителни материали и обучение на приемните родители в цялата
община.
Дейност 1.1.6.3. Подбор и наемане на приемни семейства. Настаняване на
деца в приемни семейства в община Средец.
Конкретна цел 1.2. Създаване на условия за развитие на децата с
увреждания отглеждани в семейството, чрез:
Мярка 1.2.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на достъп до здравна
грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и
подкрепа за техните семейства.
Дейност 1.2.1.1. Разкриване на ЦСРИ с капацитет 30 места за деца и лица
от всички възрасти с фокус рехабилитация и подкрепа, консултиране на
родителите.
Мярка 1.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава заместваща
грижа - дневна и почасова грижа за децата с увреждания, отглеждани в
семейна среда. Предвидено е да се развият разнообразни форми:
 дневен център за деца с увреждания като самостоятелна услуга осигуряваща дневни, полудневни и почасови грижи за деца с
физическо, интелектуално, речево и емоционално нарушено здраве.
Активно включване и оказване на подкрепа на семействата на децата и
младежите с увреждания в работата с тях;
 почасова грижа в рамките на ЦСРИ;
 интеграция на деца с увреждания в масови ясли и детски градини включително тяхното адаптиране, осигуряване на транспорт.
Дейност 1.2.2.1. Разкриване на Дневен център за деца с увреждания с
капацитет 20 места.
Дейност 1.2.2.2. Развиване на услугата заместваща грижа, (включително и
под формата на обособени помещения в рамките на дневните центрове, в
която се предвиждат две опции – почасова грижа и/или с резидентен престой
за фиксирано кратко време при отсъствие на родителите и/или близките,
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които се грижат за детето с увреждане.
Дейност 1.2.2.3. Създаване и предоставяне на услуги за деца с увреждания в
рамките на изградения ЦСРИ и (където е възможно) формиране на „детска
група” потребители.
Мярка 1.2.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания
в семейството.
Дейност 1.2.3.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни
грижи:
 Личен асистент;
 Социален асистент;
 Домашен помощник.
Дейност 1.2.3.2. Осигуряване на помощни средства чрез Д „СП” по Закона
за хората с увреждания.
Разкритите социални услуги в общността ще предоставят информация,
консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване
на техническите помощни средства от деца и възрастни с увреждания.
Дейност 1.2.3.3. Предоставяне на подкрепа за семейства, в които се
отглеждат деца с увреждания.Услугите ще се предоставят от ЦОП
съвместно с общинскиа администрация, лечебни заведения, дирекция
“Социално подпомагане”, НПО и граждански инициативи.
Конкретна цел 1.3. Осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства и
децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и
неглижиране на децата чрез:
Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на
родителския капацитет и за превенция на неглижирането на децата,
отглеждани в семейна среда.
Дейност 1.3.1.1. Услуги в рамките на ЦОП за развитие на умения за
родителстване. Подкрепата за уязвими семейства, включително и за
роднини, отглеждащи деца на родители в чужбина.
Дейност 1.3.1.2. Включване на училището и гражданските организации за
подобряване на грижата за децата в семейството. Иницииране на смесени
социално-образователни дейности в училище за консултиране, развитие
на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство, които ще
се изпълняват от учителите, училищни настоятелства, НПО като
самостоятелни инициативи или в рамките на проекти за достъп до
интегрирано образование и включване на родителите в образователния
процес.
Мярка 1.3.2. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите
за превенция на рисково поведение.
Дейност 1.3.2.1. Провеждане на информационни кампании и
образователни програми в училище и в ЦОП за:
 превенция на рисково поведение на деца и младежи ;
 здравна и социална просвета против зависимостите.
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Дейност 1.3.2.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време
на децата. Развитие на разнообразни извънучилищни дейности,
реализирани в училища, читалища, ЦОП и ЦСРИ като клубове по
интереси, ателиета, занимания със спорт и изкуство.
Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото
поведение при децата и младежите.
Дейност 1.3.3.1. Съвместни дейности на Местните комисии за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
и обществените възпитатели заедно с ОЗД в подкрепа на деца с рисково
поведение и жертви на насилие.
Дейност 1.3.3.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД – консултации,
посредничество и подкрепа за деца извършители на противообществени
прояви, насилие, рисково поведение.
Конкретна цел 1.4. Осигуряване равен достъп на децата от рискови
общности и уязвими групи до качествено образование.
Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за
всички подлежащи деца в община Средец.
Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца на 5-годишна възраст в
подготвителни групи в детските градини, със специален фокус върху
децата от ромската общност, чрез:
 издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна
подготовка – изпълнява се от учителите, с подкрепата на общините,
детските градини, ОЗД;
 Срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на
родителите, осъществявани от учители, социални работници,
здравни медиатори.
Мярка 1.4.2 Превенция на отпадането от училище с цел намаляване на
отпадналите деца и реинтеграцията им в образованието.
Дейност 1.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални дейности за
превенция на отпадането и задържане на децата в училище, които се
изпълняват от ЦОП, ЦСРИ, МКБППМН, обществените възпитатели,
училищата, Училищните настоятелства, здравните медиатори:
 Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;
 Консултации на децата и техните родители, клиенти на услугите на
ЦОП и ЦСРИ, по направление от ОЗД;
 Помощ на деца за наваксване на пропуснат учебен материал и
мотивирането им за връщане в училище.
Мярка 1.4.3. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и
училищно образование за децата с увреждания в подходящи форми на
включващо образование.
Дейност 1.4.3.1. Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини
Осигуряване на места за интегриране на деца с увреждания в общите групи
в масовите детски градини, вкл. подкрепа за адаптиране към средата,
осигуряване на транспорт и на необходимия брой ресурсни учители.
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 Чрез кандидатстване по проекти към ОПРЧР да се предостави
специализирано обучение на педагозите от масовите детски
заведения за работа с деца с увреждания.
Дейност 1.4.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови
общообразователни училища и обучение с подкрепата на ресурсни
учители.
Дейност 1.4.3.3. Осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в
масовите училища и детски градини в община Средец.
2. Дейности по приоритетно направление 2. Деинституционализация и
подобряване качеството на резидентната грижа.
Обща цел 2. Да се постигне намаляване на броя на децата, отглеждани в
специализирани институции в община Средец, закриване на 1 СИ за деца и
да се подобри качеството на резидентната грижа.
Конкретна цел 2.1. Реформиране на ДДЛРГ и подобряване качеството на
резидентната грижа.
Мярка 2.1.1. Разработване на план за трансформиране и закриване на
ДДЛРГ „Щурче”.
Дейност 2.1.1.1. Създаване на общинска работна група за изработване на
план за трансформиране на СИ за деца в община Средец.
Конкретна цел 2.2. Извеждане на част от децата от специализираната
институция за отглеждане в семейна среда.
Мярка 2.2.1. Осигуряване на семейна среда в биологичното или
разширено семейство или настаняване в алтернативна семейна грижа.
Дейност 2.2.1.1. Дейности на ЦОП, специализираните институции и ОЗД
за реинтеграция на децата от СИ в биологичното семейство:
 социално-консултативна работа с деца, при които съществува
възможност за връщане в семейна среда;
 подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки с биологичните
родители, братя и сестри;
 подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след
реинтеграцията;
 работа с родителите, разширеното семейство
възстановяване на връзките родители – дете;

и

детето

за

 услуги за изграждане на родителския капацитет
Дейност 2.2.1.2. Услуги в подкрепа на осиновяването на деца, настанени в
СИ, които включват обучение и оценка на кандидат приемни родители,
подкрепа на детето и на семейството в след осиновителния период.
Мярка 2.2.2. Извеждане на деца от СИ в приемни семейства.
Дейност 2.2.2.1. Координация на дейността на ЦОП, ОЗД и Комисия за
закрила на детето.Провеждане на кампании и информационни срещи.
Дейност 2.2.2.2. Подбор и обучение на приемни родители, сключване на
договори, подкрепа при предоставяне на приемната грижа.
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Конкретна цел 2.3. Създаване на алтернативни социални услуги от
резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да
бъдат изведени в семейна среда чрез:
Мярка 2.3.1. Осигуряване на среда близка до семейната за деца, лишени
от родителска грижа – Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ).
ЦНСТ представлява резидентна форма на грижи за деца, за които са
изчерпани възможностите за осигуряване на семейна среда и се
предполага, че настаняването им ще бъде дългосрочно. Центровете
предоставят подслон и ежедневни грижи за настанените деца, като
осигуряването на здравните и образователни услуги се предоставят извън
мястото за живеене, за да бъде осигурена социална интеграция.
Дейност 2.3.1.1. Разкриване на 3 Центъра за настаняване от семеен тип по
15 места в община Средец.
3. Дейности по приоритетно направление 3. Развитие на социални
услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно
положение.
Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране
на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение,
уязвимите групи и индивиди, в т.ч. ромската общност в община Средец,
чрез:
Конкретна цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот
на хората с увреждания в семейна среда чрез:
Мярка 3.1.1. Развиване дейностите и услугите в помощ на хората с
увреждания.
Дейност 3.1.1.1. Разкриване на ЦСРИ с капацитет -30, с мобилни екипи за
обхващане на хората от цялата община.
Дейност 3.1.1.2. Осигуряване на информация, съдействие и
посредничество от страна на Общинска администрация за улесняване на
достъпа до технически помощни средства и достъпна среда в дома по
програмите на АХУ и Закона за интеграция на хората с увреждания.
Мярка 3.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за
подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.
Дейност 3.1.2.1. Разширяване на обхвата на услугата личен асистент, която
предлага домашни грижи за хора с увреждания.
Дейност 3.1.2.2. Развиване на Домашния социален патронаж и по-пълно
обхващане на хората с увреждания.
Дейност 3.1.2.3. Разкриване на ДЦВУ с капацитет 15 места. Центърът да
предоставя цялостно обслужване на хора с увреждания чрез осигуряване
на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образовнателни и
рехабилитационни потребности; да даде възможност за организиране на
свободното време и осъществяване на социални контакти; да предоставя
дневни и/или почасови услуги на лица с различни видове увреждания,
живеещи в семейна среда.
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Мярка 3.1.3.. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално
включване на хората с увреждания.
Дейност 2.1.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на
достъпна среда в общественото пространство: културни и здравни
центрове, училища, детски градини и др.
Конкретна цел 3.2. Да се намали броя на хората с увреждания в
специализирани институции чрез развитие на алтернативна резидентна
грижа от семеен тип чрез:
Мярка 3.2.1.. Реформиране и преструктуриране на съществуващите СИ за
възрастни с увреждания и подобряване на качеството на предоставяната
резидентна грижа.
Дейност 3.2.1.1. Продължаване дейността на ДВУИ с. Факия и разкриване
към него на ЗЖ за лица с умствена изостаналост с цел осигуряване на
грижи в семейна среда на бенефициенти нуждаещи се от постоянно
обгрижване в ежедневието си.
Мярка 3.2.2. Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен
тип за хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда,
близка до семейната.
Дейност 3.2.2.1. Изграждане на ЗЖ за лица с умствена изостаналост с
капацитет 10 места.
Конкретна цел 3.3. Да се осигури достъп до развитие за етническите
общности в неравностойно положение и уязвими групи чрез:
Мярка 3.3.1. Назначаване на здравни медиатори за подобряване на
достъпа до здравеопазване в ромските общности.
Дейност 3.3.2.1. Подбор и назначаване на здравни медиатори в общината в
компактни ромски квартали.
Дейност 3.3.2.2. Предоставяне на здравни, посреднически услуги и
консултации от здравните медиатори; включване в работата на ЦОП със
семейства в риск за превенция на изоставянето и неглижирането на
децата.
Дейност 3.3.2.4. Организиране на кампании “Имунизация” за пълен обхват
на децата от уязвимите общности в задължителните мерки за имунизация.
Кампаниите ще се организират от здравните медиатори, центровете за
развитие на уязвими общности и НПО, с подкрепата на личните лекари,
РЦЗ, болници.
Мярка 3.3.2. Образование за възрастни - мерки за реинтеграция в
образованието на неграмотните и пълнолетните с ниско образование (със
специален фокус към отпадналите от училище млади хора в ромските
квартали).
Дейност 3.3.2.1. Образователно-социални услуги, изпълнявани от
училища, читалища, училищни настоятелства и ДБТ, с финансиране на
проектен принцип, за ограмотяване на неграмотни младежи и пълнолетни
граждани.
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Дейност 3.3.2.2. Образователни програми за младежи/възрастни за
покриване на образователна степен чрез подготовка и полагане на изпити
като частни ученици, които да се изпълняват в училищата.
Мярка 3.3.3. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за
социално включване на безработни, насочени към достъп до
професионална квалификация, заетост и доходи.
Дейност 3.3.3.1. Включване в програми и мерки на ДБТ; иницииране и
изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост,
финансирани по действащите Национални програми за заетост и ОПРЧР.
Дейност 3.3.3.2. Общински мерки за подкрепа на развитието на социални
предприятия за осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с
увреждания.
Дейност 3.3.3.3. Подкрепа за достъп до заетост и квалификация от ромски
трудови посредници към ДТБ .
Дейност 3.3.3.4. Провеждане на мотивационни курсове, консултиране и
оказване на подкрепа за реализацията на трудовия пазар – предимно към
млади хора и семейства с деца в риск от ромската общност. Дейностите се
изпълняват от ДБТ.
Конкретна цел 3.4.Да се създадат условия за реинтеграция на рискови
общности, индивиди и уязвими групи с рисково поведение чрез:
Мярка 3.4.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо
поведение, насочени към младежи и възрастни.
Дейност 3.4.1.1. Дейности по превенция на ЦОП и ЦСРИ в общината –
информиране и консултиране, които ще подпомогнат приобщаването на
застрашените групи към обществото като цяло.
Дейност 3.4.1.2. Включване на родителите и семействата в смесени
социално-образователни услуги и кампании за превенция на домашното
насилие, трафика и зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от
училища, училищни настоятелства и НПО.
Дейност 3.4.1.3. Разработване и изпълнение на Общински програми за
изграждане на Социални жилища с финансиране от оперативните
програми за регионално развитие.
Мярка 3.4.2. Услуги за реинтеграция на лица със зависимости и
проблемно поведение.
Дейност 3.4.2.1. Услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за
реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се
изпълняват съвместно от Съвета по пробация, ДБТ, ЦОП, ДСП.
Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора.
Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора в
община Средец, чрез:
Конкретна цел 4.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за
осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в
домашна среда.
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Мярка 4.1.1. Развиване на функциите и дейностите на домашния социален
патронаж и развитие на мобилни услуги за обхващане на малките
изолирани населени места в община Средец.
Дейност 4.1.1.1. Разширяване на териториалния обхват на Домашния
социален патронаж във всички населени места на общината. Услугата
може да се предостави съвместно с други социални услуги, като се
допълват човешките ресурсите или използват съвместно съществуващи
материални бази - Дневни центрове, ЦСРИ и специализираните
институции.
Дейност 4.1.1.2. Създаване и функциониране на сезонна обществена
трапезария в гр. Средец с финансиране по проект към МТСП.
Мярка 4.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда – домашен
помощник, социален асистент, личен асистент с увеличен капацитет.
Дейност 4.1.2.1. Осигуряване и разширяване на услугите ДП и СА по
Национална или Оперативна програма.
Мярка 4.1.3. Осигуряване на дневна грижа, заместваща грижа и почасови
услуги в общността за стари хора.
Дейност 4.1.3.1. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на
Клубовете на пенсионера, предоставящи възможности за общуване,
социален живот, дребни медицински и др. услуги за стари хора с
относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно
придвижване.
Конкретна цел 4.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена
грижа в среда, близка до семейната.
Мярка 4.2.1. Подобряване на съществуващите специализирани
институции за стари хора за подобряване на условията и качеството на
грижите.
Дейност 4.2.1.1. Продължаващи и подобрявани услуги в съществуващият
ДСХ с общ капацитет 45.
Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси.
Обща цел 5. Да се повиши качеството и ефективността на социалните
услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на
общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен
персонал за предоставяне на услуги, чрез:
Конкретна цел 5.1. Да се стимулира развитието на административния и
организационния капацитет на общинско ниво за управление на социални
услуги.
Мярка 5.1.1. Обучения за изграждане на капацитет за управление на
социалните услуги.
Дейност 5.1.1.1. Обучения и консултиране за изграждане на умения за
ефективно управление на социални услуги в общината.
Дейност 5.1.1.2. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи
обучителни модули за ръководните екипи на социалните услуги, които
целят развитие на административния и управленски капацитет,
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допълнителна квалификация и подобряване на вътрешния мениджмънт на
социалните услуги.
Мярка 5.1.2. Изграждане на умения на общинско ниво за усвояване на
Структурни фондове с цел:
 Ефективно използване на възможностите за финансиране от
Структурните фондове на ЕС;
 Капацитет за усвояване на средства от различни национални и
донорски програми.
Дейност 5.1.2.1. Обучения и информационни срещи за запознаване,
разбиране и ефективно използване на възможностите на финансовите
инструменти от национално финансиране и Структурните фондове на ЕС.
Дейност 5.1.2.2. Участие в базисни и надграждащи обучения за
придобиване и надграждане на умения за разработване и подготовка на
проектни предложения.
Конкретна цел 5.2. Да се осигури подкрепа за персонала на социалните
услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в
съответствие със съвременните изисквания и стандарти.
Мярка 5.2.1. Осигуряване на условия за обучение, обмяна на опит и
споделяне на добри ефективни практики на персонала от съществуващите
социални услуги.
Дейност 5.2.1.1. Въвеждане на практики и форми за стимулиране на
ученето от собствения опит, както и на обмяната на опит между сходни
социални услуги.
Дейност 5.2.1.2. Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на
специфични нови умения за планиране на професионалното развитие,
умения за работа в екип и ефективно общуване, работа по проекти,
взаимодействие с различни институции.
Мярка 5.2.2. Преквалификация за персонала на трансформираните
специализирани институции.
Дейност 5.2.2.1. Оценка на нуждите от обучение – екипна и индивидуална
за персонала на социалните услуги, които подлежат на трансформиране.
Дейност 5.2.2.2. Провеждане на обучения в съответствие с оценката от
обучителните нужди, които да осигурят професионална подготовка и
адаптация на персонала след пренасочването към новата услуга.
Приоритетно направление 6: Изграждане на междуобщинско
партньорство и междусекторно сътрудничество.
Обща цел 6. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на
наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и
междусекторно сътрудничество, чрез:
Конкретна цел 6.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в
социалните услуги чрез:
Мярка 6.1.1. Развиване на умения за междуобщинското партньорство в
социалните услуги.
Дейност 6.1.1.1. Провеждане на срещи и обменни посещения между
съседни общини за обмен на информация за групи в риск, обсъждане и
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планиране на съвместни дейности и проекти за подкрепа на целевите
групи.
Мярка 6.1.2. Реализиране на ефективни междуобщински дейности.
Дейност 6.1.2.1. Планиране и изпълнение на съвместни проекти с
допълване на наличните ресурси на съседни общини.
Конкретна цел 6.2. Да се утвърдят
ефективни механизми за
междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.
Мярка 6.2.1. Развиване на умения за междусекторно сътрудничество в
социалните услуги.
Дейност 6.2.1.1. Провеждане на срещи между различни сектори за обмен
на информация за групи в риск, обсъждане и планиране на съвместни
дейности и проекти за подкрепа на целевите групи.
Мярка 6.2.2. Реализиране на ефективни междусекторни дейности.
Дейност 6.2.2.1. Съвместни дейности за осигуряване на подкрепа на хора с
увреждания и самотни стари хора в населените места.
Дейност 6.2.2.2. Планиране и изпълнение на съвместни проекти.
5. СИСТЕМА НА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА. ЛОГИЧЕСКА
РАМКА И КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ.
5.1. Цели на мониторинга и оценката.
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на
политики и програми в социалната сфера и особено – за дългосрочни и
комплексни интервенции като Общинската стратегия за социалните
услуги. Резултатите от мониторинга и оценката са основа за
актуализацията на Стратегията по отношение на приоритетните
направления, дългосрочните цели и оперативните задачи в хода на
изпълнението.
Конкретните цели на системата за мониторинг и оценка са:
Цел 1: Да осигурява актуална информация за развитието на социалната
среда в общината, чрез:
 Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и
качеството на предоставяните услуги и подкрепа;
 Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за
трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за
усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките
ресурси.
Цел 2: Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите
на общинско ниво, чрез:
 Събиране на информация за резултатите от осъществяваните
дейности/ услуги;
 Наблюдение на хода на текущото изпълнение на планираните
дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на
дейности и резултати;
 Анализ на резултатите от мониторинга.
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Цел 3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното
въздействие от изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на
целевите рискови групи.
Оценката обхваща критериите:
 Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо
реалните проблеми и конкретните потребности и възможности на
рисковите групи;
 Ефикасност на изпълнените дейности и постигнатите преки
резултати по отношение на обема на дейностите, спазването на
времевия график, планираните/ вложените ресурси;
 Ефективност – оценка на реалните ползи и ефекти за обхванатите
потребители на услуги, както и на степента на обхващане на
идентифицираните групи, индивиди и общности в риск от
изпълнените дейности. Оценката на качеството на предоставените
социални услуги се осъществява през призмата на ефекта върху
целевите рискови групи, като се оценяват ползите за потребителите
при задоволяването на техните потребности - индивидуални и общи
за рисковата група;
 Въздействие на Общинската стратегия върху общия социален
контекст, степен на постигане на дългосрочните цели, комплексна
оценка на предизвиканите качествени промени в състоянието на
социалната среда и рисковите групи;
 Устойчивост на дейностите, резултатите и ползите за целевите
групи и продължението им след времевата рамка на Стратегията.
Цел 4: Да гарантира системното актуализиране на Общинската стратегия,
подобряването на политиките за социално включване и постоянното
усъвършенстване на социалните услуги и мерки, чрез:
 Предоставяне на конкретни препоръки както за актуализиране на
цялостната Стратегия по отношение на избраните приоритетни
направления и цели, така и за оперативно препланиране на
дейностите в следващите етапи;
 Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за
подобряване на вида и качеството на услугите в съответствие с
реалните групови и индивидуални потребности;
 Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и
подобряване на качеството на социалните услуги по места.
5.2. Логическа рамка и ключови индикатори за успех.
В системата за мониторинг и оценка на Общинската стратегия ще се
следят два основни типа индикатори:
Базовите индикатори за ситуацията описват общия социален контекст и
представят настъпилите промени в положението на рисковите групи в
сравнение с “изходната точка” в състоянието им при оценката на
първоначално идентифицираните проблеми. Тези индикатори осигуряват
обективно измерване на реалната постигната промяна в социалния
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контекст през времевата рамка на Стратегията и дават възможност да се
оцени обективно цялостният ефект и въздействие от изпълнението на
Общинската стратегия.
Индикаторите за прогреса служат за проследяване на напредъка в
постигането на конкретните цели на Стратегията и за измерване на преките
резултати от интервенцията и осъществените дейности – социални услуги
и мерки.
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Визия

Логическа рамка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Средец
Да превърнем община Средец в регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за
подобрено качество на живот, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за индивидите и общностите
в риск.

Общи цели
Обща цел 1

Обща цел 2

Обща цел 3

Да се подобри грижата за децата
в
семейството
и
да
се
предотврати
появата
и
развитието на рискови фактори
по отношение на децата.

Да се постигне намаляване на
броя на децата, отглеждани в
специализирани институции в
община Средец, закриване на 1
СИ за деца и да се подобри
качеството на резидентната
грижа.

Да се създадат условия за
социално включване и

Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и
постигнатата промяна в ситуацията към 2015 г.
 Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез
увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от
резидентен тип
 Осигурена подкрепа за поне голяма част от уязвимите семейства и деца в ЦОП в
община Средец;
 Брой деца, настанявани при близки и роднини; приемна грижа; осиновяване;
 Намаляване изоставянето на деца от семейства в риск в резултат от услугите за
превенция в община Средец ( процент на задържане на детето в семейството от
общия брой деца в риск от изоставяне, обхванати в услуги за превенция);
 Процент на завърналите се в училище деца от общия брой отпаднали деца;

Процент на обхванатите деца с увреждания в услуги за медицинска и социална
рехабилитация и в различни форми на заместваща и дневна грижа от общия брой
деца с увреждания в община Средец;

Разширен териториален обхват на услугите в ЦОП за деца и семейства в риск;
 Процент на децата с осигурен достъп до рехабилитация, консултации и дневна
грижа от общия брой деца и младежи с увреждания.

Източници на
информация
Справки/отчети от СУ,
ОЗД, ДСП



Постигнато съотношение по-голямо съотношение между децата - ползватели на
услуги: брой на децата в алтернативна семейна грижа – към броя на децата в
резидентна грижа;
Закрити 1 СИ за деца в община Средец;

Данни на ОЗД,
ДСП, община



Справки/отчети от СУ,



Брой обхванати лица с увреждания – потребители на услугите домашен
социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;

Период на
проверка
годишно

Анкета за
обратна връзка
от
потребителите

годишно

Решения на
ОбС и
Заповеди на
АСП за
закриване/
разкриване на
социални
услуги
годишно
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интегриране на максимален брой
хора от общностите в
неравностойно положение,
уязвимите групи и индивиди, в
т.ч. ромската общност в община
Средец.











Обща цел 4

Да се подобри качеството на
живота на старите хора в община
Средец.





Обща цел 5

Обща цел 6

Да се повиши качеството и
ефективността на социалните
услуги чрез изграждане на
необходимия капацитет за
управление на общинско ниво и
чрез осигуряване на
квалифициран и компетентен
персонал за предоставяне на
услуги.

Да се повиши ефикасността на
услугите и допълване на
наличните ресурси чрез развитие
на междуобщинско
партньорство и междусекторно
сътрудничество.










Процент на обхванатите лица с увреждания в услуги за рехабилитация или
различни форми на заместваща, дневна грижа от общия брой лица с
увреждания;
Процент на хора с увреждания с осигурен достъп до социална и медицинска
рехабилитация чрез ЦСРИ, ДЦДУ и ДЦВУ от общия брой хора с
увреждания;
Подобрена резидентна грижа за лица и възрастни с увреждания в общината в
резултат на закриване на СИ и разкриване на алтернативни форми на
резидентна грижа в общността (ЗЖ, ЦНСТ);
Процент на учениците от ромски произход, непосещаващи училище, от
общия брой ученици от ромски произход;
Процент на учениците от ромските квартали и децата с увреждания,
завършващи основно и средно образование от общия брой ученици от
ромски квартали и деца с увреждания;
Разширен спектър от услуги за превенция и реинтеграция на рискови групи
със зависимости и проблемно поведение
Брой случаи на предотвратена преждевременна институционализация на
самотно живеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна
среда;
Брой обхванати самотно живеещи стари хора в Дневни центрове, Домашен
социален патронаж, СА и ДП.
Процент обхванати служители в курсове за професионална квалификация и
придобиване на специализирани умения на доставчиците на услуги в община
Средец и от общия брой служители в СУ;
Процент обучени служители от Общинска администрация за управление на
социалните услуги от общия брой служители, имащи отношение към
социалните дейности;
Процент изградени и работещи системи за супервизия в СУ от общия брой
СУ в община Средец.

Осъществена поне една междуобщинска социална услуга, обхващаща
потребители от повече от една община;
Брой междусекторни услуги (между два или повече сектора –
здравеопазване, социални услуги, образование, трудова заетост, жилищна
политика и инфраструктура).

ОЗД, ДСП,
училища

Отчети на СУ
Анкета за
обратна връзка
от
потребителите
Посещения на
място
Анкета за
обратна връзка
от
потребителите
Програми и
протоколи от
проведени
обучения
Сертификати
от
обученията
Сключени
договори за
партньорство
Протоколи от
проведени
срещи

Годишно

Годишно

Годишно
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Конкретни
цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск
1.1 Да се
 Предоставени консултации на бъдещи
Мярка 1.1.1. Комплексна
намали
майки в риск с цел предотвратяване на
програма за ранна превенция на
изоставянето
изоставянето на децата им.
изоставянето и за задържане на
на деца и
новородените деца в
настаняването
биологичното семейство;
им в
специализиран
и институции
и да се
подкрепи
задържането
им в
биологичното
семейство

Мярка 1.1.2. Утвърждаване на
дейността на Центъра за
обществена
подкрепа
за
обхващане
на
уязвимите
семейства с деца в риск в
общината. Развиване на широк
кръг дейности по превенция на
изоставянето на децата
Общински
Мярка
1.1.3.
програми и мерки за здравна
профилактика,
семейно
планиране и подкрепа за
социално
включване
на
семействата в риск;

Мярка 1.1.4. Осигуряване на
грижа при близки и роднини за
изоставени и неглижирани деца;

 Обхванати 120 ползватели годишно в
ЦОП, гр. Средец.




Извършени консултации при
рискови семейства.
Организирани съвместни кампании
на ЦОП,ДЦДУ,ЦСРИ, здравни
медиатори за здравна просвета и
семейно планиране.



Издадени заповеди по реда на чл. 26
от ЗЗД за настаняване на деца в
семейство на близки.



Осигурени консултации и обучения
за кандидат-осиновителите.

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период
на
проверка



Намален брой деца, изоставени в
родилен дом

Справки,
доклади и
анализи от
СУ, ДСП,ОЗД.

Годишно



Разширен териториален обхват на
услугите за деца и уязвими семейства
в ЦОП

Данни на ОЗД.

 Подобрена здравна профилактика
за бъдещите майки в община Средец
 Намаляване на случаите на
нежелана и ранна бременност
 Осъществени програми за
здравна просвета и семейно
планиране в средните училища в
областта;
 Извършени настанявания при
роднини и близки.

Решения на
ОбС и Заповеди
на кмет за
разкрити нови
услуги в
подкрепа на
уязвими
семейства и
деца.
Заповеди на
АСП за разкриване на нови
социални
услуги.

Мярка 1.1.5. Услуги в подкрепа
на осиновяването;
 Извършени осиновявания на деца
годишно.

Мярка 1.1.6. Популяризиране и
развитие на Приемната грижа в
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Конкретни
цели

1.2. Създаване
на условия за
развитие на
децата с
увреждания,
отглеждани в
семейството

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

община Средец.

 Развита услуга за приемна грижа на
общинско ниво.
 Проведени информационни
кампании за приемна грижа.
 Проведени обучения и консултации
на приемни семейства .

Мярка 1.2.1. Развиване на ЦСРИ
за осигуряване на достъп до
здравна грижа, медицинска и
социална рехабилитация за
децата с увреждания и подкрепа
за техните семейства;
Мярка 1.2.2. Осигуряване на
достъп до адекватна и гъвкава
заместваща грижа - дневна и
почасова грижа за децата с
увреждания,
отглеждани
в
семейна среда;

Мярка 1.2.3. Подкрепа за
родителите за отглеждане на
децата
с
увреждания
в
семейството.

1.3.
Осигуряване и
подкрепа на
уязвимите
семейства и
децата за
социално

Мярка 1.3.1. Развиване на
услуги
в
общността
за
подобряване на родителския
капацитет и за превенция на
неглижирането
на
децата,



Изграден 1нов ЦСРИ с капацитет 30
места на територията на община
Средец.

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

 Осигурени приемни семейства за
деца годишно.
 Повишена информираност за
приемната грижа в общината.
 Намален брой деца, настанявани
извън семейството си .
 Предоставяни услуги и
рехабилитация на деца и
възрастни с увреждания в
рамките на 30 ползватели в
ЦСРИ.





Разкрит ДЦДУ с капацитет 20 места.



Осигурена заместваща грижа –
дневна и почасова, в ДЦДУ, гр.
Средец.



Осъществени преки контакти и
посредничество от ДБТ за намиране
на работа и повишаване на
квалификацията на родителите.



Предоставени услуги, консултации и
подкрепа на деца и родители в ЦОП,
ДЦДУ, ЦСРИ, МКБППМН, и в
училищата.

Предоставяни услуги и
рехабилитация на деца и
младежи с увреждания на година
в рамките на 20 ползватели в
ДЦДУ.
 Оказана подкрепа на семейства с
деца с увреждания.
 Предотвратено настаняване на
деца с увреждания в СИ.


Намиране на работа и повишена
квалификацията на родители на
деца с увреждания.



Изградени умения за отговорно
родителско поведение.



Подобрено благосъстояние на
децата, отглеждани в семейна
среда.

Източници на
информация

Период
на
проверка

Данни на АХУ,
ОЗД и ДСП.

Годишно

Справки и
отчети на СУ.
Анкета за
обратна връзка
от
потребителите.
Справки от
ДБТ.

Анкета за
обратна връзка
от
потребителите.

Годишно

Справки от
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Конкретни
цели

Мерки, дейности

включване, за
превенция на
рисково
поведение и
неглижиране
на децата

отглеждани в семейна среда;
Мярка 1.3.2. Инициативи и
програми, насочени към децата
и младежите за превенция на
рисково поведение.
Мярка 1.3.3. Подкрепа за
преодоляване на последиците
от рисковото поведение при
децата и младежите.

1.4.
Осигурияване
равен достъп
на децата от
рискови
общности и
уязвими групи
до качествено
образование

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

Източници на
информация





ЦОП, ДЦДУ,
ЦСРИ, училища.

Реализирани подходящи за различните
възрастови групи ученици
информационни кампании и програми за
превенция на насилието, рисковото
поведение, зависимостите.

Подобрена информираност на
учениците и младежите за
последиците от зависимостите и
рисковото поведение;


Реинтегриране на децата и
младежите с рисково поведение
обществото.

Брой обхванати деца на 5-годишна
възраст в подготвителни групи в
детските градини, със специален
фокус върху децата от ромската
общност.



Пълен обхват на децата в
задължителното предучилищно
образование.



Развити смесени образователносоциални дейности за превенция на
отпадането и задържане на децата в
училище, които се изпълняват от
ЦОП, ЦСРИ, МК БППМН,
обществените възпитатели,
училищата, училищните
настоятелства, здравните медиатори.



Повишена училищна
посещаемост и интерес към
учебния процес.



Обхващане на децата с увреждания в
масовите детски градини.



Подобрена достъпна среда в
училищата и детските градини за
деца и младежи с увреждания.



Подобрено благосъстояние на
децата с увреждания.



Предоставена подкрепа от МК
БППМН, обществените възпитатели
и ЦОП, гр. Средец.

Мярка 1.4.1. Гарантиране на
задължителното предучилищно
образование
за
всички
подлежащи деца в община
Средец;



Мярка 1.4.2. Превенция на
отпадането от училище с цел
намаляване на отпадналите деца
и
реинтеграцията
им
в
образованието;

Мярка 1.4.3. Осигуряване на
интегрирана
предучилищна
подготовка
и
училищно
образование
за
децата
с
увреждания в подходящи форми
на включващо образование;

Интегриране на децата с увреждания
в масови общообразователни
училища и обучение с подкрепата на
ресурсни учители.

Увеличен процент на децата с
увреждания, редовно посещаващи

Период
на
проверка

Наказателни
постановления
на кмета.

Справки/отчети
от училищата,
детските
градини, СУ

Годишно
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Конкретни
цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период
на
проверка



Съгласувани на общинско ниво и
утвърдени от общински съвет
конкретни планове за закриването на
СИ и за извеждането на децата;
Постигнато съгласие на
заинтересованите страни за
политиките и подходите за деинституционализация на децата със
и без увреждания в СИ

План за
затваряне на СИ

Годишно

Увеличен относителен дял на децата
с и без увреждания от СИ, изведени
в приемни семейства;
Увеличен дял на изведените в
семейна среда деца от ДДЛРГ;
Осигурена семейна среда за децата в
СИ, за които в индивидуалните
оценки и планове е препоръчана
семейна среда;

Доклади от
оценките на
настанените
деца.
Регистри на
реинтегрирани
и приети в
приемна грижа
деца.
Регистър на
приемните
семейства.
Данни на ЦОП,
ОЗД.

Годишно

училище и обхванати в подходящи
форми на включващо образование.
Направление 2: Деинституционализация на грижите за децата
2.1.Реформира Мярка 2.1.1. Разработване на  Разработен и приет план за закриване
не на ДДЛРГ
на СИ за деца;
план за трансформиране и
и подобряване
 Създадена общинска работна група за
закриване на ДДЛРГ „Щурче”;
качеството на
СИ за деца.
резидентната
грижа

2.2. Извеждане
на част от
децата от
специализира
ната
институция за
отглеждане в
семейна среда

Мярка 2.2.1. Осигуряване на
семейна среда в биологичното
или разширено семейство или
настаняване в алтернативна
семейна грижа;
Мярка 2.2.2. Извеждане на деца
от СИ в приемни семейства.








Осъществени преки контакти с
родителите или близките на децата,
настанени в СИ, чрез ОЗД, екипа на ЦОП
по реинтеграция в семейна среда ;
Осъществени дейности от СИ, ОЗД и
ЦОП за възстановяване на контактите на
децата от СИ с биологичните семейства;
Брой деца от СИ реинтегрирани в
биологичните и разширените семейства;
Брой деца от СИ изведени в
приемни семейства.
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Конкретни
цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

2.3. Създаване
на
алтернативни
социални
услуги от
резидентен тип
със среда,
близка до
семейната, за
децата, които не
могат да бъдат
изведени в
семейна среда

Мярка 2.3.1. Осигуряване на
среда близка до семейната за
деца, лишени от родителска
грижа- ЦНСТ.





Посещения на
място за обратна
връзка
Годишни
доклади, отчети
на общинска
администрация

Разкрити и работещи 3 ЦНСТ в
гр.Средец с капацитет 30 места;



Осигурена алтернативна резидентна
грижа за деца от СИ, които не
могат да бъдат изведени в семейна
среда;
Подобрено качество на резидентната
грижа за деца, предоставена в среда,
близка до семейната

Направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение.
3.1. Да се
 Осигурена рехабилитация и услуги в
Развиване  Разкриване на ЦСРИ с капацитет 30, с
Мярка
3.1.1.
осигурят
мобилни екипи за обхващане на хората
ЦСРИ за 30 лица с увреждания;
дейностите и услугите в помощ
условия за
от цялата община.
на хората с увреждания;
пълноценен и
Мярка 3.1.2. Разширяване на
достоен живот
 Увеличен брой лица с увреждания,
 Увеличен брой лица с увреждания
на хората с
социалните услуги в домашна
включени в услугите Домашен социален
включени в услугите Домашен
увреждания в
патронаж, ЛА, СА, предназначени за
социален патронаж, ЛА,;
среда
за
подкрепа
в
семейна среда
хора
с
увреждания
и
стари
хора.
ежедневието на хората с
 Разкрит ДЦВУ в гр. Средец с
увреждания
и
техните
капацитет 15 места.
семейства;
Мярка 3.1.3. Развиване на
целеви
общински
политики/мерки за социално
включване
на
хората
с
увреждания.

3.2. Да се
намали броя

Мярка 3.2.1. Реформиране и
преструктуриране
на



Реализирани целеви мерки квалификационни курсове от ДБТ за
лица с увреждания с право на



Осигуряване на част от лицата с
увреждания с право на работа достъп
до квалификация и заетост.

работа.




Подобрена инфраструктура и
осигурена достъпна среда в
общественото пространство.
Продължаване дейността на ДВУИ с.
Факия;



Намален брой хора с увреждания
в СИ.

-годишни доклади, статистически данни и
отчети на РЦЗ и
общински
администрации
- данни и
справки от ДБТ
- Доклади на
ДСП
- отчети на
мобилни екипи
- заповеди на
кмет и решения
на ОС за
разкрити нови
общински
услуги за хора с
увреждания
- Планове за
преустройване

Период
на
проверка
Годишно

Годишно

Годишно
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цели

Мерки, дейности

на хората с
увреждания в
специализира
ни
институции
чрез развитие
на
алтернативна
резидентна
грижа от
семеен тип

съществуващите
СИ
за
възрастни с увреждания и
подобряване на качеството на
предоставяната
резидентна
грижа;

3.3. Да се
осигури
достъп до
развитие за
етническите
общности в
неравностойн
о положение и
уязвими групи

Мярка 3.3.1.Назначаване на
здравни медиатори, за
подобряване на достъпа до
здравеопазване в ромските
общности.
Мярка 3.3.2. Образование за
Възрастни - мерки за
реинтеграция в образованието
на неграмотните и
пълнолетните с ниско
образование (със специален
фокус към отпадналите от
училище млади хора в
ромските квартали).

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Мярка 3.2.2. Изграждане на
алтернативни социални услуги
от
резидентен
тип
за
настаняване
на
хора
с
увреждания, които имат нужда
от резидентна грижа в среда,
близка до семейната.

Мярка 3.3.3. Обхващане с
хоризонтални мерки и целеви
инициативи
за
социално
включване
на
безработни,





Стартирали услуги в ЗЖ за
възрастни с умствена изостаналост с
капацитет 10 в с. Факия.

Подбрани и назначени поне здравни
медиатори в подкрепа на ромската
общност;
 Проведени кампании
“Имунизация” в обособените
ромски общности.




Увеличен процент на
обхванатите в образователни и
професионални курсове и в
дейности в подкрепа на
общността на ниво град/село
младежи, отпаднали от училище.

Увеличен процент на
обхванатите в курсове за
ограмотяване и повишаване
на квалификацията трайно безработни

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

Източници на
информация



и ремонт на СИ
за възрастни с
увреждания
- срещи и
посещения за
обратна връзка
от
потребителите
- Доклади на
ЗМО
-Отчети от СУ
- Доклади от
проверки на
РДСП



Изведени лица с увреждания от СИ
в 1 ЗЖ ;
Придобити умения за самостоятелен
начин на живот на хората с
увреждания в резидентните услуги.



Подобрен здравен, социален и
образователен статус на
уязвимите ромски общности.



Повишен обхват на децата от
уязвимите ромски общности с
имунизация от задължителния
имунизационен календар.
Придобита по-висока степен на
образование и възможност за подобра реализация на трудовия
пазар.





Придобита по-висока
грамотност,
повишена квалификация и
възможност за по-добра

Анкета за
обратна връзка
от
потребителите
Отчети на
здравните
медиатори

Период
на
проверка

Годишно

Данни и
справки от
ДБТ,
училища,
Общинска
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Конкретни
цели

3.4. Да се
създадат
условия за
реинтеграция
на рискови
общности,
индивиди и
уязвими групи
с рисково
поведение

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

насочени към достъп до
професионална квалификация,
заетост и доходи.

роми с основно и по-ниско образование.
 Увеличен брой на работещите
ромски трудови посредници в
институции.
 Брой, обхват на осъществени кампании
за превенция на домашното насилие,
трафика и зависимостите;

реализация на трудовия пазар.
 Подобрен трудов и социален
статус на безработните роми.

администрация



Повишена информираност в община
Средец за рисковете от
зависимостите, домашното насилие
и трафика
Осигурени консултации и подкрепа
в общността на всички лица със
зависимости, заявили потребности от
подкрепа
Осигурена подкрепа за реинтеграция на хората, напуснали местата
за лишаване от свобода

статистически
данни от
МКБППМН,
МВР, ДПС,
ДАЗД
данни и
справки от ДБТ

Годишно

Разширен териториален обхват на
домашния социален патронаж във
всички населени места на общината;
Предоставени допълнителни услуги в
рамките на домашния социален
патронаж в домовете за патронираните
лица;
Създадена и функционираща сезонна
обществена трапезария;
Брой ангажирани лични асистенти,
социални асистенти и домашни
помощници ;
Увеличен брой потребители на услугите
ЛА, СА и ДП;



Отчети на СУ

Годишно



Предотвратено преждевременно
настаняване в СИ на стари хора
чрез предоставяне на
разнообразни услуги в домашна
среда.





Създадени условия за спокоен и
достоен живот на 900 стари

Мярка 3.4.1. Развиване на
услуги за превенция на рисково
и
зависимо
поведение,
насочени към младежи и
възрастни;
Услуги
за
Мярка
3.4.2.
реинтеграция на лица със
зависимости
и
проблемно
поведение.

Направление 4: Грижа за старите хора
4.1. Да се
Мярка 4.1.1. Развиване на
развие
функциите и дейностите на
широка мрежа
домашния социален патронаж и
от услуги в
развитие на мобилни услуги за
общността за
обхващане
на
малките
осигуряване
изолирани
населени
места
в
на условия за
община
Средец;
спокоен и
достоен живот
Мярка 4.1.2. Разширяване на
на старите
услугите в домашна среда –
хора в
домашен помощник, социален
домашна
асистент, личен асистент с
среда
увеличен капацитет;
Мярка 4.1.3. Осигуряване на
дневна
грижа,
заместваща
грижа и почасови услуги в













Реализирани междусекторни услуги за
подкрепа за реинтеграция на лицата в
пробация.

Продължаваща общинска подкрепа
за дейностите на Клубовете на
пенсионера.



Подобрени условия на живот на
самотно живеещи стари хора в
домашна среда.

Период
на
проверка

Анкета за
обратна връзка
от
потребителите
Мониторинг на
услугите

хора.
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Конкретни
цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

Източници на
информация



срещи и
посещения за
обратна връзка
от
потребителите

Период
на
проверка

общността за стари хора.
4.2. Да се
осигури
достъп на
старите хора
до качествена
грижа в среда,
близка до
домашната

Мярка 4.2.1. Подобряване
съществуващите
специализирани институции
стари хора за подобряване
условията и качеството
грижите;

на



за
на
на

Направление 5: Развитие на човешките ресурси.
Мярка 5.1.1. Обучения за
5.1. Да се
изграждане на капацитет за
стимулира
управление на социалните
развитието на
администрати
услуги.
вния и
Мярка 5.1.2. Изграждане на
организацион
умения на общинско ниво за
ния капацитет
усвояване на Структурни
на общинско
фондове.
ниво за
управление
на социални
услуги.
Мярка 5.2.1. Осигуряване на
5.2. Да се
условия за обучение, обмяна на
осигури
опит и споделяне на добри
подкрепа на
ефективни практики на
персонала на
персонала в съществуващите
социалните
услуги за
социални услуги.
развитие на
Мярка 5.2.2. Преквалификация
професионалн
за персонала на
ата
квалификация трансформираните
специализирани институции.
и умения в

Продължаващи
и
подобрявани
услуги в съществуващият ДСХ с
общ капацитет 45.




Подобрени битови условия за стари
хора, настанени в ДСХ;
Подобрени услуги за 45 стари хора,
настанени в ДСХ;
Предоставени качествени грижи в
среда, близка до домашната;

Отчети от СУ
- Доклади от
проверки на
РДСП



Увелиличен брой служители с
изградени умения за ефективно
управление на социални услуги.

 Подобрено управление на
социалните услуги.



Увелиличен брой служители с
изградени умения на общинско ниво
за усвояване на Структурни
фондове.

 Увеличен размер на усвоените
средства от Структурни фондове.



Проведени обучения, обмяна на
опит и споделяне на добри
ефективни практики на
персонала от съществуващите
социални услуги.

 Повишен капацитет на
служителите, работещи в сферата
на социалните услуги.



Проведени специализирани
обучения и курсове за
квалификация и
преквалификация за персонала в

 Повишен капацитет на
служителите, работещи в сферата
на социалните услуги.

Анкета за
обратна връзка
от
потребителите
Програми и
протоколи от
проведени
обучения
Сертификати от
обученията

Годишно

Анкета за
обратна връзка
от
потребителите
Мониторинг на
услугите

Годишно
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Конкретни
цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

Период
на
проверка

Споразумения
Договори
Проекти

Годишно

Протоколи
Справки

Годишно

съществуващите социални услуги

съответствие
със
съвременните
изисквания и
стандарти.

Направление 6: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.
Мярка 6.1.1. Развиване на
6.1. Да се
 Осигурен достъп на по-голям
умения за междуобщинското
стимулира
 Проведени срещи и обменни
брой ползватели на социалните
партньорство в социалните
междуобщинс
посещения
услуги.
кото
между съседни общини за обмен на
 Повишен капацитет за за
услуги.
партньорство
информация за групи в риск.
междуобщинско партньорство в
в социалните
 Обсъдени и планирани
социалните услуги и подобрено
услуги.
съвместнидейности и проекти за
благосъстояние на целевите групи.
подкрепа на целевите групи.

Мярка 6.1.2. Реализиране на
ефективни
междуобщински
дейности.

6.2. Да се
утвърдят
ефективни
механизми за
междусектор
но
сътрудничест
во и развитие
на смесени
услуги.

Източници на
информация

Мярка 6.2.1. Развиване на
умения за междусекторно
сътрудничество в социалните
услуги.

Мярка 6.2.2. Реализиране на
ефективни междусекторни
дейности.

 Реализирани съвместни дейности за
осигуряване на подкрепа на хора с
увреждания и самотни стари хора в
населените места.

 Проведени срещи между различни
сектори за обмен на информация за групи
в риск.
 Обсъдени и планирани съвместни
дейности и проекти за подкрепа на
целевите групи.
 Реализирани съвместни дейности за
осигуряване на подкрепа на хора с
увреждания и самотни стари хора в
населените места.

 Максимално оползотворяване на
наличните човешки и финансови
ресурси и реализирана икономическа
ефективност.






По-пълно обхващане на групите
в риск.
Повишен капацитет за
междусекторно сътрудничество
в социалните услуги.
Подобрено благосъстояние на
целевите групи.
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6. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
СТРАТЕГИЯТА.
6.1. Отговорности и роли в изпълнението на стратегията.
Ролите и задачите на общините и институциите на общинско ниво,
доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги се определят от
техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и
планираните дейности за посрещането им.
6.1.1.Община.
Общината отговаря за цялостното изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги на нейната територия. За тази
цел тя разработва, приема и прилага план за действие. Нормативно
установено е, че местното самоуправление се осъществява от Общинския
съвет, а местната изпълнителна дейност - от кмета и Общинската
администрация.
Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за
развитие на хората в риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и
координират дейности в сферата на социалното подпомагане, образование,
здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите
на групите и хората в риск. Общините са доставчик на социални услуги.
Общините развиват интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората
с увреждания и старите хора. Осъществяват годишен мониторинг и оценка на
изпълнението на Общинската стратегия.
Роля и отговорности на Общинския съвет:
 Обсъжда и приема Общинската стратегия и Годишния оперативен план
за изпълнението и по предложение на кмета на общината;
 Одобрява докладите за изпълнението на Общинския план за развитие на
социални услуги по предложение на кмета на общината;
 Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги,
които ще се развиват на територията на общината и са планирани в
Общинската стратегия.
 Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината
(откриване, закриване, разширяване, дофинансиране и пр.).
Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от
Общинския съвет, като преди това е било разгледано в съответната постоянна
комисия и консултирано по въпросите, свързани с финансирането.
Предложението се внася от кмета или от общинските съветници.
Роля на кмета на общината:
 Организира изработването на Общинската стратегия и я внася за
обсъждане и приемане от Общинския съвет;
 Организира изработването на Годишен план за развитие на социални
услуги на територията на общината и след съгласуване с Обществения
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съвет по социално подпомагане и ДСП ги внася за обсъждане и
приемане от Общинския съвет;
Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на
Годишния план за развитие на социални услуги;
След съгласуване с Обществения съвет представя годишен доклад за
изпълнението на Годишния план за развитие на социални услуги за
одобряване от Общинския съвет;
Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на
Годишния план за развитие на социални услуги;
Търси възможности и осигурява финансиране от различни финансови
източници за реализиране на конкретните общински дейности,
планирани в Общинската стратегия.

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен
орган към Общината за осъществяване на сътрудничество, координация и
консултация между Община, централни държавни органи и доставчици на
социални услуги с цел реализиране на социалната политика в конкретната
общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с:
 Обсъждане на Общинската стратегия и осъществяване обществен
контрол върху развитието на социалните услуги и инициативи,
съобразно Стратегията;
 Стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците
на социални услуги за реализиране на планираните дейности в
Стратегията на територията на общината.
6.1.2. Дирекция „Социално подпомагане”.
ДСП на територията на всяка община по отношение на закрила на детето,
рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания провеждат
проучване на потребностите на населението в общината от социални помощи и
социални услуги.
Роля и отговорности на ДСП:
ДСП, гр. Бургас- Бюро за социални услуги гр. Средец заедно с отдела си по
Закрила на детето носи отговорност и изпълнява конкретни задачи при
реализирането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги:
 Прави предложения до РДСП, гр. Бургас за откриване, реформиране и
закриване на социални услуги, съобразно планираните дейности в
стратегията;
 ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; разработват
оценки и индивидуални планове за децата и лицата, настанени в
специализирани институции;
 ДСП, ОСЗ и ОЗД събират и актуализират данните на базовите
индикатори и резултатите от изпълнение на социалните услуги;
 Съвместно с ЦОП, ОЗД работи за изграждане на връзки между децата,
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настанени в СИ и семейството им; провежда дейности за изграждане на
родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на децата в училище и за
превенция на рисково поведение.
 Предвид основните си функции, РДСП и ДСП (с отделите си по
Социална закрила и Закрила на детето) имат отношение към всички
заложени цели в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
и това са задачи, свързани с:
 Идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги
за ранна превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;
 Насочване на семействата на деца с увреждания към дневни центрове и
детски градини за получаване на гъвкава грижа;
 Насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и
навременна интервенция на увреждането;
 Работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ, и
биологичното или разширено семейство; реинтеграцията на деца в
семейна среда;
 Оказване на методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране
на мобилни екипи;
 Консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални
услуги;
 ДСП пряко отговаря за преструктурирането и реформирането на СИ за
лица с увреждания;
 ДСП подпомага изграждането на алтернативни социални услуги;
 ДСП подпомага Общината при идентифициране на нуждаещите се стари
хора от услуги в общността и други.

6.1.3. Регионален инспекторат по образование-Бургас.
РИО-Бургас отговаря съвместно с РДСП Бургас и Общината за координиране и
изпълнение на дейности за достъп до качествено образование на деца и
ученици, реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали
и нередовно посещаващи училище ученици. Важна роля в реализацията на
мерките в сферата на образованието, заложени в Стратегията, изпълняват и
Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО–Бургас, както и
Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на
деца и ученици със специални образователни потребности.
ЕКПО към РИО-Бургас извършва първична оценка на общото развитие на
деца и ученици със специални образователни потребности, въз основа на което
препоръчва вида и формата на обучение. ЕКПО дава препоръка за интегрирано
обучение или за обучение в специална детска градина или в специално
училище, както и препоръки за ресурсното подпомагане.
6.1.4. Дирекция "Бюро по труда".
ДБТ участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за
интеграция на пазара на труда на хора в риск, възрастни с увреждания,
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младежи, напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от
училище, трайно безработни, в това число хора от ромски общности.
Основната роля на ДБТ по изпълнението на Стратегията включва:
 Участие в разработването на местни програми за заетост и за обучение
на рискови групи;
 Консултиране на младежи, напуснали институции, с цел професионално
ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране
на работа;
 Разработване на програми за професионална квалификация и включване
на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми;
 Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с
цел намиране на работа.
6.1.5. Регионална здравна инспекция. - Бургас.
Отговорностите са насочени към здравна профилактика на майчинството/
бременността с фокус нежелана и рискова бременност; разработване на
здравно- социални програми за семейно планиране; качествена здравна грижа в
образователните и социалните институции и старите хора.
6.1.6. Неправителствени организации.
С активното участие на НПО в процеса ще се подобри развитието на
съществуващите услуги, застъпничеството, обучението, партнирането в
управлението на услуги.
Роля на НПО:
 Съвместно с общините, ДСП и гражданите разработват интегрирани
политики и мерки за социално включване, в съответствие с мерките в
Стратегията;
 Участват във формулирането и изпълнението на мерки за социално
включване като партньори на общините или като водещи организации за
проектите;
 Предоставят социални, здравни и образователни услуги на територията
на общината за хора в риск;
 Подпомагат училищата и ЦОП при работа със семейството и с деца за
изграждане на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие,
задържане в училище, превенция на рисково поведение и зависимости.
Подпомагат дейности, насочени към повишаване на познанията на
децата относно сексуалното и репродуктивно здраве, социална работа по
превенция на ранните бракове.
6.1.7. Местен бизнес, организации на бизнеса.
Първоначално местният бизнес не е включен в процеса на общинското
планиране, но неговите представители могат да участват в изпълнението на
част от дейностите в Стратегията. За тази цел е необходимо бизнесът да
разграничи стопанските си интереси от обществените отговорности. Приносът
на местния бизнес се очертава в някои направления:
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 Мобилизиране на бизнеса в публично-частните партньорства за
интегриране на пазара на труда на младежи, напускащи
специализираните
институции,
за
изграждане
на
социална
инфраструктура, поддържане на различните сгради за социални услуги,
социално предприемачество;
 Финансиране и съфинансиране на пилотни алтернативни социални
услуги, които са от особено значение за решаване на проблемите на
рисковите групи, но са извън кръга на държавното финансиране.

7. РЕСУРСИ.
7.1. Човешки ресурси.
Общинската стратегия предвижда конкретни мерки за обезпечаване на
дейностите и необходимия персонал със съответната квалификация и умения, в
които се разглежда развитието на човешките ресурси на всички етапи на
изпълнението – от административния и организационен капацитет за
иницииране на интервенции/планиране на разкриването на нови услуги, вкл.
финансово осигуряване и привличане на средства, до предоставянето на
социални услуги (администриране и обслужване на клиентите) и изпълнението
на конкретни мерки и дейности за решаване на социалните проблеми на
рисковите групи.
В таблицата по-долу са показани приблизителни разчети за броя на
необходимия персонал при продължение или реформиране на наличните
услуги, както и при разкриването и развитието на планираните нови услуги в
рамките на Стратегията за община Средец.
Сравнителна таблица за броя на персонала преди стартирането (2010) и в хода на
изпълнението на стратегията (2011– 2015 г.)
Вид на услугата

Към 31.12.2010 година
Общ за общината
капацитет на
услугата

Период 2011-2015 година

Зает
персонал

Планиран
Капацитет общо
за общината

Необходим
персонал

50
30
20
4х12
20
15
2002
10
2195

10
12
8
40
8
6
32
6
122

0
30
45

0
18
22

Услуги в общността
ЦОП
ЦСРИ
ЦСРИ с. Факия
ЦНСТ
ДЦДУ
ДЦВУ
ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР
ЗЖ
общо

30
0
0
0
0
0

5

0
30

Специализирани институции
ДДЛРГ
ДВУИ
ДСХ

62
30
45

24
19
22

38

общо

137

65

75

40

0
0

30

10
4

Други услуги
Здравни и трудови медиатори
Социални (обществени)
трапезарии
Професионални приемни
родители
Патронаж
общо

Общо – за всички услуги

0
5

5

250

20

250

20

250
417

20

285

34

85

2555

196

Таблицата представя общата тенденция към увеличение на броя на работните
места в сектора на социалните услуги. Посочените цифри са ориентировъчни,
тъй като не са включени всички видове планирани услуги и дейности (като
Домашен помощник, Личен и Социален асистент), а изчисленията за
необходимия персонал са направени съобразно сега действащата Методика за
определяне на числеността на персонала в СИ и в СУ в общността по
усреднени показатели. Тази методика не е съобразена с необходимостта от
допълнителен персонал при развитието на планираната мобилност на голяма
част от социалните услуги. За услугите, които не са държавно делегирани
дейности към настоящия момент и не са включени в Методиката, е предвиден
минималният брой необходим персонал на основа на съществуващия опит при
изпълнението на такива дейности.
7.2. Финансови ресурси.
7.2.1.Основни източници на финансиране:
 Държавният (републиканският) бюджет;
 Собствени приходи (общински бюджет);
 Средства от фонд "Социално подпомагане";
 Фондовете на Европейския съюз, които могат да се получават по
проекти, финансирани чрез Оперативните програми на територията на
страната, или пряко от централата на Европейския съюз;
 Национални и международни програми;
 Средствата, предоставяни безвъзмездно от физически и юридически
лица;
 Банкови кредити от местни и чуждестранни банки;
 Други източници.
За финансиране на дейностите за реализация на Стратегията за периода
2011 г. –2015 г. и тяхното определяне са отчетени включените в РМС 29 от
23.01.2009 г. дейности, разглеждани като държавно делегирани и местни
дейности по функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. Наред
с това са отчетени и такива социални услуги като програмата “Асистенти на
хора с увреждания”, която действа вече редица години, но се утвърждава по
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отделни години с годишна заповед; НП “ОСПОЗ”; Личен асистент и домашен
помощник и други. При разчета на необходимите средства се отчита фактът, че
страната се намира в сериозна финансова, в т.ч. и бюджетна криза,
поради което за развитието на социалните услуги, където за финансиране на
държавно делегираните дейности водеща е ролята на държавния бюджет,
особено през първата година от прогнозния период не се очаква увеличаване на
средствата.
При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на
делегирането от държавата на средства за общината, която е призвана да
предоставя социалните услуги съобразно местните потребности.
Тенденции относно финансирането на социалните услуги на национално
ниво:
При осъществяване на по-сериозни стъпки в сферата на социалната
децентрализация може да се очаква постигането на по-голяма финансова
самостоятелност на общините. Но даже и да се реализира подобна дълги
години отлагана реформа, не може да се очаква значителна промяна в
нагласата на общините по отношение на необходимото финансиране за
социалните услуги в своите общности, поне в рамките на периода на действие
на настоящата стратегия. Ето защо се очаква плавно покачване на местните
разходи за социални дейности в абсолютна стойност при запазване на водещата
роля на държавно делегираните средства в структурно отношение.
Съществуващите сега утвърдени нормативно социални услуги
(заведения) в близко бъдеще трябва да се променят както по състав, така и по
критерии за определяне на конкретния размер на отпусканото финансиране за
тяхната издръжка. Първата важна стъпка в това направление би трябвало да
стане с приемането на обсъждания минимален пакет от социални услуги с
всеобщ достъп, с което би трябвало да се промени конфигурацията на
социалните услуги, предоставяни от общините.
Промяната се изразява в разширяването на номенклатурата от нови
услуги, които общините ще трябва да осигуряват на своите общности при
осигуряване на съответното финансиране. Наред с това трябва да се има
предвид, че използването на капацитета (на заведенията) като база за
определяне на размера на годишното финансиране чрез единен финансов
стандарт и сега не е удачно за една част социалните услуги (особено за
услугите в общността). В този смисъл трябва да се започне сериозна работа в
посока на намирането на адекватни критерии за определяне на единните
финансови стандарти, както и на финансирането на социалните услуги
(заведения) в променящата се социална среда, когато потребностите на
населението от социални услуги ще започне да се насища и намалява по
отношение на едни и утвърждаването на други.
Това ще окаже определена модификация на начина на финансиране и
определяне на конкретния размер на финансовите средства за конкретните
услуги през прогнозния период. Поради високата степен на неопределеност на
очакваните последици, и преди всичко утвърждаването на нов модел на
финансиране чрез използването на различни критерии при изграждане на
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финансовите стандарти за някои социални услуги, на този етап трудно може да
се предвиди за кои услуги и кога какви променени ще настъпят.
Ето защо в разчетите не са включени конкретно определени поименно всички
нови социални услуги с нови стандарти.
Промените, които се очаква да настъпят във финансирането на текущата
издръжка, без съмнение ще засегнат и механизмите за отпускане и усвояване
на средства за капиталови разходи. В резултат на това за годините от
прогнозния период по общини са предвидени недостатъчно средства за
капиталови разходи, които да могат да се обвържат пряко със сега действащата
номенклатура на социални услуги.
Още повече, че вече се очертават някои пропуски в направленията на
действащите оперативни програми, отнасящи се до социалния сектор. След
приключване на първия кръг през 2013 г. и със стартиране на новите
оперативни програми през 2014 г. може да се очаква по-активно и
целенасочено да се обвържат техните целите и задачите с потребностите на
населението от социални услуги. В резултат на това една част от
недостигащите средства за инвестиции, които държавният бюджет сега не
може да осигури, ще могат по-широко да се финансират по мерки на новите
оперативни програми. С оглед на това в общините могат да бъдат подготвени
предварително проекти, които да започнат своята реализация в
инвестиционната си част в рамките на прогнозния период.
За разкритите нови мерки по ОП “Развитие на човешките ресурси”, в
рамките на които ще може да се получи финансиране, в т.ч. и за инвестиции в
сферата на социалните услуги. Отчитайки технологичното време за разработка
на проектите, тяхното оценяване и утвърждаване и реално стартиране,
възможното усвояване на средства може да се очаква най-реалистично през
2012 г.
Общините трябва да предвидят средства за преквалификация на
работещите социални работници и придобиване на подходяща квалификация
за тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия
период. Наред с това подходяща квалификация и преквалификация трябва да
придобият и общинските служители, които са отговорни за социалните
дейности. Така че към групата на обучаващите трябва да се предвидят и
работещите сега общински служители. Във връзка с това е подходящо да се
формират партньорства с обучаващи организации и институции за
организиране на обучителни курсове, финансирани по оперативните програми
(ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Административен капацитет).
7.3. Други необходими ресурси – инфраструктура, сгради и материално
техническа база.
Ресурсите на община Средец като сграден фонд ще се използват
максимално за качественото предоставяне на услуги за населението. При
липсата на подходяща сграда или помещение ще се търси начин за
финансиране на строителни или ремонтни дейности до покриване
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изискванията на критериите и стандартите за предоставяне на социални
услуги:
 Извършване на ново строителство или ремонт за обновяване на
съществуващите сгради (саниране, реновиране, реконструкция,
изграждане на достъпна архитектурна среда);
 Доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване или подмяна на
амортизирани ДМА;
 Закупуване на обслужващи транспортни средства за превоз на хора с
двигателни затруднения.
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Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията
№

Услуга / дейност / мярка

местоположение

2011 2012 2013 2014 2015

Източник на
финансиране

Изпълняваща организация

1

ЦОП (ДДД)

гр. Средец

Х

Х

Х

Х

Х

ДДД,общ. бюджет

Община Средец

2

ЦНСТ (ДДД)

гр. Средец

Х

Х

Х

Х

Х

ДДД,общ. бюджет

Община Средец

3

ДДЛРГ Щурче (ДДД)

гр. Средец

Х

Х

Х

Х

Община Средец

4

ДЦДУ (ДДД)

гр. Средец

Х

Х

Х

5

ДЦВУ (ДДД)

гр. Средец

Х

Х

Х

6

ЦСРИ (ДДД)

гр. Средец

Х

Х

Х

ДДД,общ. бюджет
Проекти,
ДДД,общ. бюджет
Проекти,
ДДД,общ. бюджет
Проекти,
ДДД,общ. бюджет

7

ЗЖ за лица с умствена изостаналост (ДДД)

с. Факия

Х

ДДД,общ. бюджет

Община Средец

8

ДВУИ с. Факия (ДДД)

с. Факия

Х

Х

Х

Х

Х

ДДД,общ. бюджет

Община Средец

9

ДСХ (ДДД)

гр. Средец

Х

Х

Х

Х

Х

ДДД,общ. бюджет

Община Средец

10

община Средец

Х

Х

Х

Х

Х

ДДД,общ. бюджет

Община Средец

11

Приемна грижа (ДДД)
Домашен социален патронаж
Общинска дейност

гр. Средец

Х

Х

Х

Х

Х

Община Средец

12

Клуб на пенсионера общинска дейност

община Средец

Х

Х

Х

Х

Х

13

Личен асистент –услуга в общността по ОП
„РЧР” (ДДД)
Социален асистент – услуга в общността по
национална програма
ОП „РЧР”

гр. Средец

Х

Х

Х

Х

Х

Общински
бюджет
Общински
бюджет
Проекти,
ДДД,общ. бюджет

14

Проекти,
ДДД,общ. бюджет

Община Средец
Община Средец
Община Средец

Община Средец
Община Средец

Община Средец

гр. Средец
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Проекти,
ДДД,общ. бюджет

14

Домашен помощник – услуга в общността по
национална програма ОП „РЧР”

Община Средец

15

Трудови медиатори

Община Средец

16

Програми за професионално обучение

Община Средец

гр. Средец
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8. Оценка на потребностите от социални услуги
8.1.

Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката
на потребностите в община Средец
Община Средец към 01.02.2010 г. има население 16 198 жители – мъже 7
970 и жени 8 228. В град Средец живеят 9 414, а останалите в 32 села на
общината.
Селското население е разпределено, както следва:
 9 села са с население под 50 души
 7 села са с население от 50 до 100 души
 7 села с население от 100 до 200 души
 8 села с население между 200 и 500 души
 1 село с население с 1857 души
Вследствие на демографския срив, характерен за цялата страна, намалява
броят на населението в трудоспособна възраст общо (мъже и жени).
Застаряващо и намаляващо е населението в селата, което води към
обезлюдяване на някои от селата в общината. Намалява населението в
икономически активна възраст.
Наблюдават се засилени миграционни процеси към областния център –
гр.Бургас и към селищата на южното черноморско крайбрежие; обезлюдяване
на голяма част от селата в общината.
Трябва да се отчетат следните неблагоприятни тенденции а именно :
 Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско
образование.
 Висок процент на безработицата, особено в селата, при което се
наблюдава нарастване на рисковата група на безработните младежи;
нарастване групата на безработните над 50 години; циклична
безработица – висок процент на регистрираните безработни за втори и
трети път; прогресивно увеличение и висок процент на
продължително безработните.
 Относително увеличаване на децата от проблемни семейства, които се
оказват в условия на потенциален риск още при раждането си.
 Висок дял на хората с увреждания.
8. 2 Непосрещнати потребности на населението от социални услуги.
От направения анализ става ясно, че трябва да се развият алтернативни
социални услуги от резидентен тип, удовлетворяващи наболели социални
проблеми в семействата, училищата и специализираните институции, свързани
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с отглеждането и възпитанието на деца със специфични потребности, както и
на самотно живеещи възрастни лица, деца и възрастни хора с увреждания,
които не могат сами да се обгрижват и да задоволяват ежедневните си
потребности.
Пред хората с различни увреждания от нашия град, стоят бариери поради
липса на услуги, които биха им осигурили рехабилитация, интеграция и
професионални обучения с цел тяхното нормално социално включване и
реализация, според възможностите си. Все още в града ни има и архитектурни
бариери, които правят достъпа до институции невъзможен.
Семействата, в които се полагат денонощни грижи за дете или възрастен
човек с трайно увреждане са поставени пред редица трудности, каквито са
невъзможността за трудова реализация и осигуряване на доходи за качествен
живот.
Много млади хора напуснаха града, търсейки по добро място за своята
реализация, но оставяйки своите възрастни, а в повечето случаи и болни
родители, които срещат трудност при обгрижването си, а с времето и своите
социални контакти.
Не е малък и процентът на децата, които отпадат от образователната
система, както поради липса на финансов ресурс, така и поради липса на мотив
за образованост и отношение към образованието като ценност.
Пределната ангажираност на родителите често създава предпоставки за
слаб родителски контрол. Това обстоятелство обяснява нарастването на
детската агресивност, противообществени прояви, зависимости и просто
отчаяние, което често води и до фатален край на един неизживян детски живот.
Държавата, местната власт и всички граждани на това общество трябва
да защитим и гарантираме основните права на децата във всички сфери на
обществения ни живот, съобразно тяхната възраст, социален статус, физическо,
здравословно и психическо състояние, като се стремим да им осигурим
подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на
възгледите и сигурност.
Всичко това обуславя необходимостта от разкриването на дневни и
почасови услуги, които ще направят живота на всички тези хора по-лесен и
приемлив.
Въз основа на проведените сравнителни проучвания и анализ на
актуалната ситуация, в общината са идентифицирани потребности от
разкриване на нови и развитие на съществуващите социални услуги за
деца и възрастни хора попадащи в ключовите рискови групи
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Планирани услуги в община Средец
Услуга, вид Превенция

Капацитет

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

2010 2015

Община Средец
Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

направление 1: Услуги за превенция
ЦОП (ДДД)

Деца и семейства в риск,
Деца от СИ, изоставени
деца

Всички
населени
места в
общината

30

30 Специализирано звено за
Ранна интер-венция на
изоставяне на новородени
деца; Развиване на Приемна
грижа на областно ниво;
Осигуряване на семей-на
среда за деца, лишени от
родител-ска грижа;

гр.Средец

налична

направление 2: Деинституционализация на грижите за деца
За деца от СИ – ДДЛРГ
"Щурче, гр.Средец

Всички
общини от
областта

0

Приемна грижа

За деца в риск и от СИ –
ДДЛРГ и ДМСГД.

община
Средец

0

ДДЛРГ "Щурче"
(ДДД)

деца, настанени в СИ

Всички
общини от
областта

51

ДЦДУ (ДДД)

Деца с увреждания в семейна
среда, нуждаещи се от
почасови грижи; родители на
деца и младежи с
увреждания.

Всички
населени
места в
общината

0

ЦНСТ

(ДДД)

4 х12 = 48 Постепенно извеждане на
община Средец
деца, отглеждани в СИ ДДЛРГ "Щурче" гр.Средец в
резидентна грижа семеен тип
5 извеждане на деца,
община Средец
отглеждани в СИ в резидентна
грижа семеен тип и деца в
риск.
0 Постепенно извеждане на
децата от дома, поетапно
намаляване капацитета и
закриване на институцията.
20 Специализирани грижи;
медицинска и социална
рехабилитация; подкрепа;
информиране; консултиране;
обучение на родителите как да се
справят с проблема; консултация;
посредничество.

община Средец

община Средец

нова , за планиране
след 2011 г.

налична, за
разширяване

Налична за закриване
до 2014 г., настанени
деца 2010 -51
Нова за планиране и за
изграждане след 2012
г.
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направление 3: Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи
ЗЖ за лица с умствена
изостаналост (ДДД)

Лица, които имат нужда от От цялата
резидентна грижа и за
област
бенефициенти от СИ

Дом за възрастни с
умствена изостаналост
с. Факия (ДДД)

Възрастни хора с умерена
умствена изостаналост

От цялата
област

ДЦВУ (ДДД)

За възрастни със сензорни
увреждания

Община
Средец

0

ЦСРИ

Възрастни с увреждания

гр.Средец
с. Факия

0
0

Програми за
професионално
обучение

Младежи, напуснали СИ.
Лица от семейства в
риск,трайнобезработни
лица, лица в пробация,
лица със зависимости,
проблемно поведение
Продължително
безработни от компактни
ромски общности,
необразовани млади хора,
майки с деца.

Община
Средец

Трудови медиатори

0

30

Община
Средец

10 Осигуряване на грижи в
семейна среда на
бенефициенти, нуждаещи се
от постоянно обгрижване в
ежедневието си.
30 24 часова постоянна грижа за
възрастни с умствена
изостаналост

община Средец

нова, за планиране след
2011 г.

15 Дневни и почасови грижи;
Медицинска и социална
рехабилитация
30 Медицинска и социална
20 рехабилитация; консултации –
социални, правни, здравни,
психологически;
трудотерапия; умения за
самостоятелност
Включване в
квалификационни курсове,
посредничество за
осигуряване на заетост.
Подкрепа за реинтеграция,
преодоляване на бедност.
Посредничество за
улесняване на достъпа до
пазара на труда.

община Средец

нова, за планиране след
2012 г.

община Средец

нова, за планиране след
2011 г.

ДБТ- Бургас
Филиал Средец

Разширяване на
наличните мерки и
програми за заетост на
АЗ.

ДБТ- Бургас
Филиал Средец

Разширяване на
наличните мерки и
програми за заетост на
АЗ

община Средец, налична
с.Факия

направление 4: Грижи за старите хора
Личен асистент услуга в

Лица с увреждания или

общност-та по национална Стари хора с трайни
програма и ОП”РЧР”
увреждания, или с тежко

здравословно състояние,
които не могат или са
много затруднени да се
обслужват сами

община
Средец

14

Осигуряване на грижи в
Във всички
семейна среда на старите хора, населени места
нуждаещи се от постоянно
от общината
обгрижване в ежедневието си,
като успоредно се осигурява
заетост на лицето от
семейството, което го
обгрижва

за разширяване
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Социален асистент услуга в общността по
нац. програма ОП”РЧР”

Лица с увреждания или
община
Самотни стари хора с
Средец
трайни увреждания, или в
тежко здравословно
състояние, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

0

Домашен помощник -

Лица с увреждания или
община
Самотни стари хора с
Средец
трайни увреждания, и/или
в силно нарушено
здравословно състояние,
които не могат или са
затруднени да се
обслужват сами и да организират ежедневния си бит

0

услуга в общност-та по
национална програма
ОП”РЧР”

Домашен социален
патронаж Общинска
дейност

Самотно живеещи стари
хора с увреждания и/или
със затруднения в
самообслужването, които
имат нужда от грижа в
семейна среда. Самотно
живеещи стари хора в
отдалечени нас. места без
достъп до услуги

община
Средец

250

Клуб на пенсио-нера общинска дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
про-блеми и се обслужват
сами

Всички
населени
места в
областта

280

Дом за стари хора
(ДДД)

Стари хора със
затруднения в
самообслужването, които
имат нужда от резидентна
грижа

От цялата
област

40

Осигуряване на грижи в
семейна среда на самотни
стари хора, които поради
различни ограничения от
здравосло-вен характер са
изключени от социалния
живот и са в риск от
зависимост от
институционален тип грижи.
Осигуряване на грижи в
семейна среда на самотни
стари хора, които поради
различни ограничения от
здравословен характер са
изключени от социалния
живот. Помощ при
организирането на ежедневни
битови потребности.

Увеличение на
капацитета,
съобразно
потребностите

През 2009 се изпълняват
дейности за доставка на храна.
Мобилна услуга за обхващане
на селата. Разширяване на
традиционните дейности на
патронажа към обгрижване в
дома, посредничество, помощ
в домакинството и пр., според
конкретните условия, ресурси
и възможности на всяка
община.
280 Осигуряване на лични и
социални контакти
Информиране и консул-тиране
–социално, здравно, правно
40 Резидентна грижа – нужда от
постоянно 24-часово
обгрижване

Във всички
населени места
от общината

нова за планиране след
2011 г.

Във всички
населени места
от общината

нова за планиране след
2011 г.

В населените
места от
община Средец

Налична

В населените
места в община
Средец

Налична

гр.Средец

Налична
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