Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

Таблица за териториален разрез на планираните услуги по общини
№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

с. Баните

Планирана за разкриване през 2018
г. с проектно финансиране или като
ДДД

с. Баните

Налична, общинска дейност.

ОБЩИНА БАНИТЕ

1

2

3

4

Център за социална
рехабилитация и
интеграция

деца и лица с увреждания

Рехабилитационноконсултански център за
хора с увреждания
лица с увреждания, възрастни
хора

Център за предоставяне
на услуги в общността
и в домашна среда
(Личен асистент,
Домашен помощник,
Социален асистент)
(ОП РЧР)

Приемна грижа

лица с увреждания и
възрастни хора над 65 г. с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване.

деца, чиито родители
временно нямат възможност
или не желаят да полагат
адекватни грижи за тях; деца
жертви на насилие или
злоупотреба; деца, на които
предстои осиновяване; деца,

община
Баните

-

-

-

20

20

20

община
Баните

Баните

община
Баните

-

2

60

62

60

50

50

3

4

5

5

5

Медицинска и социална
рехабилитация;
консултации – социални,
правни, здравни,
психологически;
образователно и
професионално обучение
и ориентиране и др.
Административни и
технически услуги,
осигуряване достъп до
информация,
посреднически услуги за
достъп до заетост и др.

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието.
Планирана за разкриване по схема
Осигуряване на достъп до
„Независим живот” на ОП РЧР през
здравна грижа,
община
2016 г. със срок на действие до края
медицинска и социална
Баните
на 2017 г. От 2018 г. е предвиден
рехабилитация.
по-малък капацитет, тъй като
Предоставяне на мобилни
общината следва да осигури
услуги ЛА/СА/ДП.
устойчивост по проекта за 6 месеца.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни услуги,
медицински услуги.
Отглеждане и възпитание
в семейна среда на дете,
което е настанено в
Налична, за разширяване до 5
приемно семейство.
община Баните семейства до края на стратегическия
Предоставяне на услугата
период.
съгласно утвърдена
методика.
Информационни кампании

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

настанени в специализирани
институции; новородени, за
които родителите изявяват
желание да бъдат настанени в
институция;

5

Личен асистент
услуга в общността
(НП АХУ и ОП РЧР)

община
Баните

35

35

35

35

40

40

Лица с увреждания, със
затруднения или
невъзможност при
самообслужването.

Баните

-

5

5

5

6

6

Лица с увреждания и самотни
хора, които не могат или са
затруднени да организират
ежедневния си бит.

община
Баните

-

15

15

15

20

20

лица и семейства на месечно
социално подпомагане,
Обществена трапезария
самотно живеещи хора с
минимални пенсии, хора с
увреждания с ниски доходи и
др.

община
Баните

6

Социален асистент
услуга в общността

7

Домашен помощник
услуга в общността

8

9

лица с трайни увреждания, с
тежко здравословно
състояние и определена
чужда помощ в експертно
решение, които нямат
възможност да се
самообслужват в ежедневието

Клуб на хората с
увреждания

лица с увреждания

с Баните

-

30

30

30

40

40

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
за популяризиране на
приемната грижа.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
Налична, за разширяване, с търсене
ежедневието, като
община Баните на възможности за финансиране по
успоредно с това се
проекти и програми, НП АХУ.
осигурява заетост на
безработни лица.
Превенция на
настаняването в СИ.
Комплекс от услуги,
насочени към социална
работа, свързана със
задоволяване на
Нова за разкриване с търсене на
потребностите от
община Баните
възможности за проектно
организация на
финансиране.
свободното време и
осъществяване на
контакти.
Предоставяне на услуги в
домашни условия,
насочени към поддържане
на хигиената на
Нова за разкриване като се търсят
обитаваното жилище,
община Баните
възможности за финансиране по
пазаруване и приготвяне
проекти и програми.
на храна, пране и други
комунално-битови
дейности.
Осигуряване на топла и
питателна храна през
зимата.
Осигуряване на условия и
организиране на дейности
за социално включване на
уязвими групи;
осигуряване на заетост;

с. Баните

с. Баните

Нова за планиране. Предвижда се
финансиране в рамките на проект
или от Фонд „Социална закрила“ към
МТСП.

Общинска дейност със съвместното
участие на организациите на хората с
увреждания.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян

10

Услуга - име, вид

Целеви групи

Клуб на пенсионера

възрастни хора

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

с. Баните

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
информационни и
консултанстки услуги.
Осигуряване на социални
контакти. Информационни
и консултантски услуги.

Местоположение

с. Баните

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Налична

ОБЩИНА БОРИНО

1

2

3

Център за социална
рехабилитация и
интеграция

Център за предоставяне
на услуги в общността
и в домашна среда
(Личен асистент,
Домашен помощник,
Социален асистент)
(ОП РЧР)

Приемна грижа

деца и лица с увреждания

лица с увреждания и
възрастни хора над 65 г. с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване.

деца, чиито родители
временно нямат възможност
или не желаят да полагат
адекватни грижи за тях; деца
жертви на насилие или
злоупотреба; деца, на които
предстои осиновяване; деца,
настанени в специализирани
институции; новородени, за

Община
Борино

община
Борино

община
Борино

-

-

1

-

49

1

-

37

1

15

20

1

15

20

1

15

20

1

Комплекс от социални
услуги, свързани с
извършване на
рехабилитация, социалноправни консултации,
образователно и
Общ. Борино
професионално обучение
и ориентиране, изготвяне
и осъществяване на
индивидуални програми
за социално включване.
Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието.
Осигуряване на достъп до
здравна грижа,
община
медицинска и социална
Борино
рехабилитация.
Предоставяне на мобилни
услуги ЛА/СА/ДП.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни услуги,
медицински услуги.
Отглеждане и възпитание
в семейна среда на дете,
което е настанено в
приемно семейство.
община Борино
Предоставяне на услугата
съгласно утвърдена
методика.
Информационни кампании

Нова, планирана за разкриване през
2018 г. с търсене на възможности за
финансиране по проекти или като
ДДД.

Планирана за разкриване по схема
„Независим живот” на ОП РЧР през
2016 г. със срок на действие до края
на 2017 г. От 2018 г. е предвиден
по-малък капацитет, тъй като
общината следва да осигури
устойчивост по проекта за 6 месеца.

Налична.
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№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

които родителите изявяват
желание да бъдат настанени в
институция;

4

Личен асистент
услуга в общността
(НП АХУ и ОП РЧР)

лица с трайни увреждания, с
тежко здравословно
състояние и определена
чужда помощ в експертно
решение, които нямат
възможност да се
самообслужват в ежедневието

община
Борино

Лица с увреждания, със
затруднения или
невъзможност при
самообслужването.

11

11

20

20

25

25

община
Борино

-

5

5

10

10

10

Лица с увреждания и самотни
хора, които не могат или са
затруднени да организират
ежедневния си бит.

община
Борино

-

13

25

25

30

30

7

лица и семейства на месечно
социално подпомагане,
Обществена трапезария
самотно живеещи хора с
минимални пенсии, хора с
увреждания с ниски доходи и
др.

община
Борино

-

-

-

50

50

50

8

възрастни хора и хора с
увреждания със затруднение
в самообслужването и
нуждаещи се от грижи в
семейна среда

5

Социален асистент
услуга в общността

6

Домашен помощник
услуга в общността

Домашен социален
патронаж

община
Борино

-

-

-

85

85

85

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
за популяризиране на
приемната грижа.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
Налична, за разширяване, с търсене
ежедневието, като
община Борино на възможности за финансиране по
успоредно с това се
проекти и програми, НП АХУ.
осигурява заетост на
безработни лица.
Превенция на
настаняването в СИ.
Комплекс от услуги,
насочени към социална
работа, свързана със
задоволяване на
Нова за разкриване с търсене на
потребностите от
община Борино
възможности за проектно
организация на
финансиране.
свободното време и
осъществяване на
контакти.
Предоставяне на услуги в
домашни условия,
насочени към поддържане
на хигиената на
Нова за разкриване като се търсят
обитаваното жилище,
община Борино
възможности за финансиране по
пазаруване и приготвяне
проекти и програми.
на храна, пране и други
комунално-битови
дейности.
Осигуряване на топла и
питателна храна през
зимата.
Комплекс от социални
услуги, предоставяни по
домовете, свързани с
доставка на храна;
поддържане на личната
хигиена и хигиената на
жилищните помещения;

с. Борино

с. Борино

Нова за планиране. Предвижда се
финансиране в рамките на проект
или от Фонд „Социална закрила“ към
МТСП.

Нова за разкриване през 2018 г. с
финансиране от ФСЗ или оперативни
програми.
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№

Потребители

Капацитет

Област Смолян

9

Услуга - име, вид

Целеви групи

Клуб на пенсионера

възрастни хора

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

община
Борино

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
съдействие за снабдяване
с необходимите
технически помощни
средства при ползватели с
увреждане; битови услуги
и др.
Осигуряване на социални
контакти. Информационни
и консултантски услуги.

Местоположение

община
Борино

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Нова за разкриване.

ОБЩИНА ДЕВИН

1

2

3

4

Център за социална
рехабилитация и
интеграция

Център за настаняване
от семеен тип за
възрастни хора с
психични разстройства

Център за настаняване
от семеен тип за
възрастни хора с
умствена изостаналост

Център за настаняване
от семеен тип за стари
хора

деца на възраст от 7 до 18 г.
с различна степен и вид на
увреждания и/или СОП и
техните семейства

възрастни хора с психични
разстройства

община
Девин

-

15

15

15

15

15

общините
Девин,
Доспат и
Борино

-

15

15

15

15

15

възрастни хора с умствена
изостаналост

общините
Девин,
Доспат и
Борино

- възрастни хора изведени от
специализирани институции
за стари хора и възрастни
хора с увреждания;
- лица, за които е налице
риск от институционална

общините
Девин,
Борино и
Доспат

-

-

15

15

15

15

15

15

15

15

Предоставяне на комплекс
от социални услуги,
Нова за разкриване през 2016 г.
свързани с извършване на
Ще се търсят възможности за
рехабилитация,
финансиране по проект за
образователно и
община Девин
реконструкция на съществуващ
професионално обучение
сграден фонд или изграждане на нов
и ориентиране, изготвяне
за предоставяне на услугата.
и осъществяване на
индивидуални програми
за социално включване.
24-часово обгрижване.
Планирана за разкриване от 2016 г.
Осигуряване на грижи в
Проучване на възможности за
среда, близка до
проектно финансиране за
семейната, помощ при
реконструкция на съществуващ
общ. Девин
организирането на
сграден фонд или изграждане на
ежедневни битови
нова сграда със средства по ОП РЧР
потребности др.
или ДДД.

15

Комплекс от социални
услуги, които се
предоставят в среда,
близка до семейната.

общ. Девин

Планирана за разкриване от 2016 г.
Проучване на възможности за
проектно финансиране за
реконструкция на съществуващ
сграден фонд или изграждане на
нова сграда със средства по ОП РЧР
или ДДД.

15

24-часово обгрижване.
Осигуряване на грижи в
среда, близка до
семейната, помощ при
организирането на
ежедневни битови

общ. Девин

Планирана за разкриване през 2016
г. с търсене на възможности за
проектно финансиране или ДДД.
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№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

грижа.

5

6

7

8

Център за социална
рехабилитация и
интеграция

Дневен център за деца
и/или възрастни хора с
увреждания

Общностен център

Център за обществена
подкрепа

лица с увреждания

деца и възрастни хора с
увреждания

Деца и родители от уязвими
етнически общности;
родители на социални
помощи, безработни, самотни,
родители на повече от 3
деца; деца без личен лекар;
родители, които не полагат
достатъчно грижи за децата;
бъдещи родители; родители
на деца с увреждания и др.

деца в риск и техните
семейства

община
Девин

община
Девин

община
Девин

община
Девин

-

-

15

20

15

15

15

20

15

15

15

50

15

15

15

50

15

15

15

50

15

15

15

50

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
потребности др.

Медицинска и социална
рехабилитация;
консултации – социални,
правни, здравни,
психологически;
образователно и
професионално обучение
и ориентиране и др.
Комплекс от социални
услуги за цялостно
обслужване на
потребителите през деня
като предоставяне на
храна, здравни грижи,
рехабилитационни
процедури, логопед,
организация на свободно
време, семейно
консултиране и подкрепа.
Предоставяне на услуги и
дейности, насочени към
подкрепа на деца и
семейства в риск.
Центърът ще предоставя
здравни, психологически,
социални и
рехабилитационни услуги.

Местоположение

общ. Девин

общ. Девин

гр. Девин

Комплекс от социални
услуги, свързани с
превенция на
изоставянето, превенция
на насилието и отпадане
община Девин
от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
обучение в умения на
самостоятелен живот и

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Нова, планирана за разкриване през
2016 г.
Планирана за разкриване от 2016 г.
Проучване на възможности за
проектно финансиране, с цел
реконструкция на съществуващ
сграден фонд или изграждане на
нова сграда със средства по ОП РЧР
или ДДД.

Планирана за разкриване през 2016
г. с търсене на възможности за
проектно финансиране.

До 31.12.2015 г. услугите в Центъра
са предоставяни със средства от
Проект за социално включване, а
след м. май 2016 г. в рамките на 25
месеца ще се предоставят със
средства от ОП РЧР 2014-2020 г., с
намерение след това да стане
държавно делегирана дейност.

Налична, ДДД. Планирана за
увеличаване на капацитета до 50
места.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

9

10

11

Център за предоставяне
на услуги в общността
и в домашна среда
(Личен асистент,
Домашен помощник,
Социален асистент)
(ОП РЧР)

Приемна грижа

Личен асистент
услуга в общността
(НП АХУ и ОП РЧР)

Целеви групи

лица с увреждания и
възрастни хора над 65 г. с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване.

Териториален
обхват

община
Девин

деца, чиито родители
временно нямат възможност
или не желаят да полагат
адекватни грижи за тях; деца
жертви на насилие или
злоупотреба; деца, на които
предстои осиновяване; деца,
настанени в специализирани
институции; новородени, за
които родителите изявяват
желание да бъдат настанени в
институция;

община
Девин

лица с трайни увреждания, с
тежко здравословно
състояние и определена
чужда помощ в експертно
решение, които нямат

община
Девин

2015

-

11

50

2016

81

11

50

2017

81

11

50

2018

35

11

60

2019 2020

35

11

60

35

11

60

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
социална интеграция на
деца от институции,
консултиране и подкрепа
на семейства в риск,
оценяване и обучение на
бъдещи приемни родители
и осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с
противообществени
прояви.
Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието.
Осигуряване на достъп до
здравна грижа,
медицинска и социална
рехабилитация.
Предоставяне на мобилни
услуги ЛА/СА/ДП.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни услуги,
медицински услуги.

Местоположение

община
Борино

Отглеждане и възпитание
в семейна среда на дете,
което е настанено в
приемно семейство.
Предоставяне на услугата
община Девин
съгласно утвърдена
методика.
Информационни кампании
за популяризиране на
приемната грижа.

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието, като

община Девин

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Планирана за разкриване по схема
„Независим живот” на ОП РЧР през
2016 г. със срок на действие до края
на 2017 г. От 2018 г. е предвиден
по-малък капацитет, тъй като
общината следва да осигури
устойчивост по проекта за 6 месеца.

Налична.

Налична, за разширяване, с търсене
на възможности за финансиране по
проекти и програми, НП АХУ.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

възможност да се
самообслужват в ежедневието

12

13

14

Социален асистент
услуга в общността

Лица с увреждания, със
затруднения или
невъзможност при
самообслужването.

община
Девин

-

5

5

10

10

10

Лица с увреждания и самотни
хора, които не могат или са
затруднени да организират
ежедневния си бит.

община
Девин

-

31

31

40

50

50

лица и семейства на месечно
социално подпомагане,
Обществена трапезария
самотно живеещи хора с
минимални пенсии, хора с
увреждания с ниски доходи и
др.

община
Девин

100

100

150

150

150

150

Домашен помощник
услуга в общността

15

Клуб на хората с
увреждания

лица с увреждания

16

Клуб на пенсионера

възрастни хора

община
Девин

община
Девин

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
успоредно с това се
осигурява заетост на
безработни лица.
Превенция на
настаняването в СИ.

Комплекс от услуги,
насочени към социална
работа, свързана със
задоволяване на
потребностите от
организация на
свободното време и
осъществяване на
контакти.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

община Девин

Нова за разкриване с търсене на
възможности за проектно
финансиране.

Предоставяне на услуги в
домашни условия,
насочени към поддържане
на хигиената на
обитаваното жилище,
община Девин
пазаруване и приготвяне
на храна, пране и други
комунално-битови
дейности.
Осигуряване на топла и
питателна храна през
зимата.
Осигуряване на условия и
организиране на дейности
за социално включване на
уязвими групи;
осигуряване на заетост;
информационни и
консултанстки услуги.
Осигуряване на социални
контакти. Информационни
и консултантски услуги.

гр. Девин

община
Девин

община
Девин

Нова за разкриване като се търсят
възможности за финансиране по
проекти и програми.

Налична, с финансиране от Фонд
„Социална закрила” към МТСП.
Планирана за разширяване от 2017 г.

Общинска дейност със съвместното
участие на организациите на хората с
увреждания.

Налична

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

ОБЩИНА ДОСПАТ

1

Център за обществена
подкрепа

2

Дневен център за деца с
увреждания

3

4

Център за социална
рехабилитация и
интеграция

деца в риск и техните
семейства

Доспат
(Доспат
Борино)

20

20

20

20

20

20

деца с увреждания

общините
Доспат
Борино

20

20

20

20

20

20

лица с увреждания

община
Доспат

-

-

-

25

25

25

Община
Доспат

-

-

-

25

25

25

Дневен център за стари
хора, придобили право на
хора
пенсия за осигурителен стаж
и възраст съгласно КСО

Комплекс от социални
услуги, свързани с
превенция на
изоставянето, превенция
на насилието и отпадане
от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
обучение в умения на
самостоятелен живот и
социална интеграция на
гр. Доспат
Налична, ДДД.
деца от институции,
консултиране и подкрепа
на семейства в риск,
оценяване и обучение на
бъдещи приемни родители
и осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с
противообществени
прояви.
Дневна грижа,
рехабилитация,
гр. Доспат ул.
психологическа помощ,
„Първи май“ №
Налична, ДДД.
информиране и обучение,
7
групова работа с деца с
увреждания.
Медицинска и социална
рехабилитация;
консултации – социални,
правни, здравни,
Планирана за разкриване през 2018
общ. Доспат
психологически;
г. с финансиране по ОП РЧР.
образователно и
професионално обучение
и ориентиране и др.
Комплекс от социални
услуги, които създават
условия за цялостно
Планирана за разкриване през 2018
обслужване на
общ. Доспат
г. Финансиране – по оперативни
потребителите през деня,
програми или ДДД.
свързани с предоставяне
на храна, задоволяване

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

5

6

7

Център за предоставяне
на услуги в общността
и в домашна среда
(Личен асистент,
Домашен помощник,
Социален асистент)
(ОП РЧР)

Приемна грижа

Личен асистент
услуга в общността
(НП АХУ и ОП РЧР)

Целеви групи

лица с увреждания и
възрастни хора над 65 г. с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване.

деца, чиито родители
временно нямат възможност
или не желаят да полагат
адекватни грижи за тях; деца
жертви на насилие или
злоупотреба; деца, на които
предстои осиновяване; деца,
настанени в специализирани
институции; новородени, за
които родителите изявяват
желание да бъдат настанени в
институция;
лица с трайни увреждания, с
тежко здравословно
състояние и определена
чужда помощ в експертно
решение, които нямат
възможност да се
самообслужват в ежедневието

Териториален
обхват

община
Доспат

община
Доспат

община
Доспат

2015

76

1

67

2016

116

2

67

2017

116

3

75

2018

35

3

75

2019 2020

35

3

80

35

3

80

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
на ежедневните,
здравните и
рехабилитационните
потребности, както и на
потребностите от
организация на
свободното време и
личните контакти.
Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието.
Осигуряване на достъп до
здравна грижа,
медицинска и социална
рехабилитация.
Предоставяне на мобилни
услуги ЛА/СА/ДП.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни услуги,
медицински услуги.

Местоположение

община
Доспат

Отглеждане и възпитание
в семейна среда на дете,
което е настанено в
приемно семейство.
Предоставяне на услугата
община Доспат
съгласно утвърдена
методика.
Информационни кампании
за популяризиране на
приемната грижа.

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Разкрита през м. декември 2015 г. в
община Доспат по схема „Независим
живот” на ОП РЧР със срок на
действие до края на 2017 г. От 2018
г. е предвиден по-малък капацитет,
тъй като общината следва да осигури
устойчивост по проекта за 6 месеца.

Налична, за увеличаване броя на
приемните семейства.

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
Налична, за разширяване, с търсене
ежедневието, като
община Доспат на възможности за финансиране по
успоредно с това се
проекти и програми, НП АХУ.
осигурява заетост на
безработни лица.
Превенция на

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

Лица с увреждания, със
затруднения или
невъзможност при
самообслужването.

община
Доспат

-

1

3

5

5

5

Лица с увреждания и самотни
хора, които не могат или са
затруднени да организират
ежедневния си бит.

община
Доспат

50

50

60

60

70

70

лица и семейства на месечно
социално подпомагане,
Обществена трапезария
самотно живеещи хора с
минимални пенсии, хора с
увреждания с ниски доходи и
др.

община
Доспат

Услуга - име, вид

8

Социален асистент
услуга в общността

9

Домашен помощник
услуга в общността

10

-

-

-

25

2019 2020

30

30

Съдържание – основни
дейности, фокус на
Местоуслугата. Планирани
полонасоки за развитие на
жение
услугата
настаняването в СИ.
Комплекс от услуги,
насочени към социална
работа, свързана със
задоволяване на
потребностите от
община Доспат
организация на
свободното време и
осъществяване на
контакти.
Предоставяне на услуги в
домашни условия,
насочени към поддържане
на хигиената на
обитаваното жилище,
община Доспат
пазаруване и приготвяне
на храна, пране и други
комунално-битови
дейности.
Осигуряване на топла и
питателна храна през
зимата.

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Нова за разкриване с търсене на
възможности за проектно
финансиране.

Налична в община Доспат от м.
декември 2015 г., за разширяване.

Нова за планиране. Предвижда се
финансиране в рамките на проект
община Доспат
или от Фонд „Социална закрила“ към
МТСП.

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
1

2

3

Малък дом за стари
хора
Център за настаняване
от семеен тип за
възрастни хора с
психични разстройства

Център за социална
рехабилитация и
интеграция
(ДДД)

стари хора със затруднения в
самообслужването, с нужда от
резидентна грижа

възрастни хора с психични
разстройства

възрастни хора с увреждания

Резидентна грижа – нужда
Планирана за стартиране през 2017 г.
от постоянно 24-часово
гр. Златоград
с капацитет от 12 места и
обгрижване.
разширяване до 20 места.

община
Златоград

-

-

12

12

15

20

община
Златоград

-

-

-

15

15

15

Комплекс от социални
услуги, които се
предоставят в среда,
близка до семейната.

60

Медицинска и социална
рехабилитация;
консултации – социални,
правни, здравни,
психологически;
образователно и
професионално обучение

община
Златоград

40

50

50

60

60

общ. Златоград

Нова за разкриване през 2018 г. с
проектно финансиране или като ДДД.

Налична, за разширяване на
гр. Златоград
капацитета през 2016 г. на 50 места и
ул. „Славей”
към края на стратегическия период –
№7
60 места.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

4

Център за обществена
подкрепа

5

Дневен център за деца
и лица с увреждания
(ДДД)

6

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

деца в риск и техните
семейства

община
Златоград

35

35

35

40

40

50

деца и лица с увреждания

общини
Златоград
Неделино

25

25

25

30

30

35

община
Златоград

-

-

30

30

50

50

Дневен център за стари
хора, придобили право на
хора
пенсия за осигурителен стаж
общ. Златоград
и възраст съгласно КСО

2019 2020

Съдържание – основни
дейности, фокус на
МестоСтатус към 2015 и етапи/стъпки за
услугата. Планирани
полоразвитие на услугата
насоки за развитие на
жение
услугата
и ориентиране и др.
Комплекс от социални
услуги, свързани с
превенция на
изоставянето, превенция
на насилието и отпадане
от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
обучение в умения на
самостоятелен живот и
Налична, ДДД. Планирана за
социална интеграция на гр. Златоград
увеличаване на капацитета до 50
деца от институции,
места през 2020 г.
консултиране и подкрепа
на семейства в риск,
оценяване и обучение на
бъдещи приемни родители
и осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с
противообществени
прояви.
Комплекс от социални
услуги за цялостно
обслужване на
потребителите през деня
като предоставяне на
гр. Златоград Налична за разширяване през 2017 г.
храна, здравни грижи,
ул. „Славей”
– 30 места и достигане на 35 места
рехабилитационни
№7
през 2020 г.
процедури, логопед,
организация на свободно
време, семейно
консултиране и подкрепа.
Комплекс от социални
услуги, които осъздават
условия за цялостно
обслужване на
потребителите през деня,
Нова, планирана за разкриване през
свързани с предоставяне
2017 г. с капацитет от 30 места и
общ. Златоград
на храна, задоволяване
увеличение на капацитета на 50
на ежедневните,
места през 2019 г.
здравните и
рехабилитационните
потребности, както и на
потребностите от

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

7

8

9

10

Приемна грижа

Център за предоставяне
на услуги в общността
и в домашна среда
(Личен асистент,
Домашен помощник,
Социален асистент)
(ОП РЧР)

Личен асистент
услуга в общността
(НП АХУ и ОП РЧР)

Социален асистент
услуга в общността

Целеви групи

деца, чиито родители
временно нямат възможност
или не желаят да полагат
адекватни грижи за тях; деца
жертви на насилие или
злоупотреба; деца, на които
предстои осиновяване; деца,
настанени в специализирани
институции; новородени, за
които родителите изявяват
желание да бъдат настанени в
институция;

лица с увреждания и
възрастни хора над 65 г. с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване.

лица с трайни увреждания, с
тежко здравословно
състояние и определена
чужда помощ в експертно
решение, които нямат
възможност да се
самообслужват в ежедневието

Лица с увреждания, със
затруднения или
невъзможност при

Териториален
обхват

община
Златоград

2015

1

2016

5

2017

10

2018

10

2019 2020

10

10

община
Златоград

-

63

63

60

60

60

община
Златоград

67

67

75

75

80

80

община
Златоград

-

5

5

10

10

15

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
организация на
свободното време и
личните контакти.

Отглеждане и възпитание
в семейна среда на дете,
което е настанено в
приемно семейство.
Предоставяне на услугата
съгласно утвърдена
методика.
Информационни кампании
за популяризиране на
приемната грижа.

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието.
Осигуряване на достъп до
здравна грижа,
медицинска и социална
рехабилитация.
Предоставяне на мобилни
услуги ЛА/СА/ДП.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни услуги,
медицински услуги.
Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието, като
успоредно с това се
осигурява заетост на
безработни лица.
Превенция на
настаняването в СИ.
Комплекс от услуги,
насочени към социална
работа, свързана със

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

община
Златоград

Налична, за увеличаване броя на
приемните семейства.

община
Златоград

Планирана за разкриване по схема
„Независим живот” на ОП РЧР през
2016 г. със срок на действие до края
на 2017 г. От 2018 г. е предвиден
по-малък капацитет, тъй като
общината следва да осигури
устойчивост по проекта за 6 месеца.

община
Златоград

Налична, за разширяване, с търсене
на възможности за финансиране по
проекти и програми, НП АХУ.

община
Златоград

Нова за разкриване с търсене на
възможности за проектно
финансиране.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

Лица с увреждания и самотни
хора, които не могат или са
затруднени да организират
ежедневния си бит.

община
Златоград

-

15

15

25

25

30

стари самотноживеещи хора

община
Златоград

-

-

40

40

50

50

Целеви групи

2019 2020

самообслужването.

11

12

13

14

Домашен помощник
услуга в общността

Здравен медиатор

лица и семейства на месечно
социално подпомагане,
Златоград
Обществена трапезария
самотно живеещи хора с
(Златоград,
минимални пенсии, хора с
Старцево,
увреждания с ниски доходи и
Долен)
др.

Домашен социален
патронаж

възрастни хора и хора с
увреждания със затруднение
в самообслужването и
нуждаещи се от грижи в
семейна среда

Златоград

80

-

80

-

80

20

100

20

120

40

120

40

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
задоволяване на
потребностите от
организация на
свободното време и
осъществяване на
контакти.
Предоставяне на услуги в
домашни условия,
насочени към поддържане
на хигиената на
обитаваното жилище,
пазаруване и приготвяне
на храна, пране и други
комунално-битови
дейности.
Посредничество за достъп
до здравни услуги и
здравна профилактика.

Осигуряване на топла и
питателна храна през
зимата.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

община
Златоград

Нова за разкриване като се търсят
възможности за финансиране по
проекти и програми.

община
Златоград

Нова за планиране от 2017 г. и за
увеличаване на капацитета от 2019 г.

гр. Златоград

Комплекс от социални
услуги, предоставяни по
домовете, свързани с
доставка на храна;
поддържане на личната
хигиена и хигиената на
жилищните помещения; гр. Златоград
съдействие за снабдяване
с необходимите
технически помощни
средства при ползватели с
увреждане; битови услуги
и др.

Налична, с финансиране от Фонд
„Социална закрила” към МТСП.
Планирана за увеличаване на
капацитета от 2018 г.

Нова за разкриване през 2017 г. с
финансиране от ФСЗ или оперативни
програми.

ОБЩИНА МАДАН
1

Център за социална
рехабилитация и
интеграция

деца с увреждания

общините
Мадан и
Рудозем

30

30

40

40

50

50

Комплекс от социални
услуги, извършвани
почасово, свързани с
извършване на

гр. Мадан ул.
„Перелик“ № 9

Налична.
Предвижда се увеличение на
капацитета през 2017 г. и
разширяване на целевата група –

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

2

3

4

5

6

Защитено жилище за
хора с психични
разстройства

Целеви групи

възрастни хора с психични
разстройства

„Хоспис-Мадан” ЕООД
хора с тежки увреждания,
(медико-социална услуга) неподвижни, нуждаещи се от
чужда помощ и непрекъсната
грижа; терминални
състояния.

Дневен център за стари Самотноживеещи стари хора,
хора
пенсионери с ниски доходи,
(ДДД)
които могат да се обслужват
сами.

Център за предоставяне
на услуги в общността
и в домашна среда
(Личен асистент,
Домашен помощник,
Социален асистент)
(ОП РЧР)

Приемна грижа

лица с увреждания и
възрастни хора над 65 г. с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване.

деца, чиито родители
временно нямат възможност
или не желаят да полагат
адекватни грижи за тях; деца
жертви на насилие или
злоупотреба; деца, на които

Териториален
обхват

общини
Мадан
Рудозем
община
Мадан и
други
общини в
област
Смолян

община
Мадан

2015

-

2016

-

2017

10

2018

10

2019 2020

10

10

22

22

22

22

22

22

30

30

30

30

30

30

община
Мадан

-

78

78

35

35

35

община
Мадан

3

5

10

10

10

10

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
двигателна, логопедична,
психологична, социална
рехабилитация и
трудотерапия.

Социална услуга, в която
хората водят независим
начин на живот,
подпомогнати от
професионалисти.
Продължително
медицинско наблюдение,
поддържащо лечение,
рехабилитация,
консултации, 24-часово
обгрижване при много
тежки случаи.
Осигуряване на храна,
социални контакти,
здравни и психологически
консултации, организация
на свободното време.
Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието.
Осигуряване на достъп до
здравна грижа,
медицинска и социална
рехабилитация.
Предоставяне на мобилни
услуги ЛА/СА/ДП.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни услуги,
медицински услуги.
Отглеждане и възпитание
в семейна среда на дете,
което е настанено в
приемно семейство.
Предоставяне на услугата
съгласно утвърдена
методика.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата
деца и лица с увреждания.

гр. Мадан

Нова за разкриване през 2017 г.
финансиране – по проекти или като
ДДД.

гр. Мадан

Услугата е налична, обезпечена с
необходимата материална база и
човешки ресурси. Търсят се
възможности за допълнително
финансиране.

гр. Мадан, ул.
”Перелик” № 9

Налична, ДДД.

Планирана за разкриване по схема
„Независим живот” на ОП РЧР през
2016 г. със срок на действие до края
община Мадан на 2017 г. От 2018 г. е предвиден
по-малък капацитет, тъй като
общината следва да осигури
устойчивост по проекта за 6 месеца.

община Мадан

Налична, за увеличаване броя на
приемните семейства.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
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№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

предстои осиновяване; деца,
настанени в специализирани
институции; новородени, за
които родителите изявяват
желание да бъдат настанени в
институция;

7

Личен асистент
услуга в общността
(НП АХУ и ОП РЧР)

8

Социален асистент
услуга в общността

9

Домашен помощник
услуга в общността

10

11

лица с трайни увреждания, с
тежко здравословно
състояние и определена
чужда помощ в експертно
решение, които нямат
възможност да се
самообслужват в ежедневието

община
Мадан

42

45

45

50

50

50

Лица с увреждания, със
затруднения или
невъзможност при
самообслужването.

община
Мадан

-

8

8

10

10

10

Лица с увреждания и самотни
хора, които не могат или са
затруднени да организират
ежедневния си бит.

община
Мадан

-

10

10

15

15

20

лица и семейства на месечно
социално подпомагане,
Обществена трапезария
самотно живеещи хора с
минимални пенсии, хора с
увреждания с ниски доходи и
др.
Клуб на хората с
увреждания

лица с увреждания

община
Мадан

община
Мадан

81

81

100

100

130

130

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
Информационни кампании
за популяризиране на
приемната грижа.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
Налична, за разширяване, с търсене
ежедневието, като
община Мадан на възможности за финансиране по
успоредно с това се
проекти и програми, НП АХУ.
осигурява заетост на
безработни лица.
Превенция на
настаняването в СИ.
Комплекс от услуги,
насочени към социална
работа, свързана със
задоволяване на
Нова за разкриване с търсене на
потребностите от
община Мадан
възможности за проектно
организация на
финансиране.
свободното време и
осъществяване на
контакти.
Предоставяне на услуги в
домашни условия,
насочени към поддържане
на хигиената на
Нова за разкриване като се търсят
обитаваното жилище,
община Мадан
възможности за финансиране по
пазаруване и приготвяне
проекти и програми.
на храна, пране и други
комунално-битови
дейности.
Осигуряване на топла и
питателна храна през
зимата.

Налична, с финансиране от Фонд
„Социална закрила” към МТСП.
община Мадан Планирана за разширяване от 2017 г.
на 100 места и от 2019 г. до
достигане на 130 места.

Осигуряване на условия и
Общинска дейност със съвместното
организиране на дейности
община Мадан участие на организациите на хората с
за социално включване на
увреждания.
уязвими групи;

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
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№

Потребители

Капацитет

Област Смолян

12

Услуга - име, вид

Целеви групи

Клуб на пенсионера

възрастни хора

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

община
Мадан

Съдържание – основни
дейности, фокус на
Местоуслугата. Планирани
полонасоки за развитие на
жение
услугата
осигуряване на заетост;
информационни и
консултанстки услуги.
Осигуряване на социални
община Мадан
контакти. Информационни
и консултантски услуги.

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Налична

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

1

2

3

Център за обществена
подкрепа

Център за настаняване
от семеен тип за
възрастни хора с
физически увреждания
(ДДД)

Защитено жилище за
хора с психични
разстройства

деца в риск и техните
семейства

община
Неделино

25

30

35

35

40

40

възрастни хора със
затруднения в
самообслужването и
нуждаещи се от резидентна
грижа

община
Неделино

10

15

15

15

15

15

възрастни хора с психични
разстройства

община
Неделино

-

-

10

15

15

15

Комплекс от социални
услуги, свързани с
превенция на
изоставянето, превенция
на насилието и отпадане
от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
обучение в умения на
самостоятелен живот и
социална интеграция на гр. Неделино
деца от институции,
консултиране и подкрепа
на семейства в риск,
оценяване и обучение на
бъдещи приемни родители
и осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с
противообществени
прояви.
Резидентна грижа – нужда
от постоянно 24-часово
обгрижване.
гр. Неделино
Осигуряване на грижи в
ул. „Ал.
среда, близка до
Стамбосемейната, помощ при
лийски”
организирането на
№ 80
ежедневни битови
потребности др.
Осигуряване на
резидентна грижа за
възрастни хора с
психични разстройства и
предотвратяване

гр. Неделино

Налична, ДДД. Планирана за
увеличаване на капацитета до 50
места през 2020 г.

Налична, ДДД, за реформиране –
увеличение на капацитета от 2016 г.
на 15 места.

Планирана за разкриване от 2017 г. и
за увеличение на капацитета от 2018
г. на 15 места. Предвижда се
проектно финансиране или ДДД.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян

4

5

6

7

Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

Център за социална
рехабилитация и
интеграция
(ДДД)

лица с увреждания

община
Неделино

30

30

40

45

45

50

лица с увреждания и
възрастни хора над 65 г. с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване.

община
Неделино

-

72

72

35

35

35

Център за предоставяне
на услуги в общността
и в домашна среда
(Личен асистент,
Домашен помощник,
Социален асистент)
(ОП РЧР)

Приемна грижа

Личен асистент
услуга в общността
(НП АХУ и ОП РЧР)

деца, чиито родители
временно нямат възможност
или не желаят да полагат
адекватни грижи за тях; деца
жертви на насилие или
злоупотреба; деца, на които
предстои осиновяване; деца,
настанени в специализирани
институции; новородени, за
които родителите изявяват
желание да бъдат настанени в
институция;
лица с трайни увреждания, с
тежко здравословно
състояние и определена
чужда помощ в експертно
решение, които нямат
възможност да се
самообслужват в ежедневието

община
Неделино

община
Неделино

-

37

5

37

5

45

5

45

2019 2020

5

50

Съдържание – основни
дейности, фокус на
МестоСтатус към 2015 и етапи/стъпки за
услугата. Планирани
полоразвитие на услугата
насоки за развитие на
жение
услугата
настаняването им в СИ.
Медицинска и социална
рехабилитация;
консултации – социални,
гр. Неделино
правни, здравни,
ул. „Напредък”
Налична за разширяване, ДДД
психологически;
№ 69
образователно и
професионално обучение
и ориентиране и др.
Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието.
Планирана за разкриване по схема
Осигуряване на достъп до
„Независим живот” на ОП РЧР през
здравна грижа,
2016 г. със срок на действие до края
община
медицинска и социална
на 2017 г. От 2018 г. е предвиден
Неделино
рехабилитация.
по-малък капацитет, тъй като
Предоставяне на мобилни
общината следва да осигури
услуги ЛА/СА/ДП.
устойчивост по проекта за 6 месеца.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни услуги,
медицински услуги.

5

Отглеждане и възпитание
в семейна среда на дете,
което е настанено в
приемно семейство.
Предоставяне на услугата
съгласно утвърдена
методика.
Информационни кампании
за популяризиране на
приемната грижа.

община
Неделино

Нова за разкриване през 2016 г.

50

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието, като
успоредно с това се
осигурява заетост на

община
Неделино

Налична, за разширяване, с търсене
на възможности за финансиране по
проекти и програми, НП АХУ.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

8

Социален асистент
услуга в общността

9

Домашен помощник
услуга в общността

10

11

12

Здравен медиатор

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

Лица с увреждания, със
затруднения или
невъзможност при
самообслужването.

община
Неделино

-

5

5

10

10

10

Лица с увреждания и самотни
хора, които не могат или са
затруднени да организират
ежедневния си бит.

община
Неделино

-

20

20

30

30

30

стари самотноживеещи хора

община
Неделино

-

-

-

5

10

15

община
Неделино

-

80

85

90

90

100

лица и семейства на месечно
социално подпомагане,
Обществена трапезария
самотно живеещи хора с
минимални пенсии, хора с
увреждания с ниски доходи и
др.
Клуб на пенсионера

възрастни хора

2019 2020

община
Неделино

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
безработни лица.
Превенция на
настаняването в СИ.
Комплекс от услуги,
насочени към социална
работа, свързана със
задоволяване на
потребностите от
организация на
свободното време и
осъществяване на
контакти.
Предоставяне на услуги в
домашни условия,
насочени към поддържане
на хигиената на
обитаваното жилище,
пазаруване и приготвяне
на храна, пране и други
комунално-битови
дейности.
Посредничество за достъп
до здравни услуги и
здравна профилактика.

Осигуряване на топла и
питателна храна през
зимата.
Осигуряване на социални
контакти. Информационни
и консултантски услуги.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

община
Неделино

Нова за разкриване с търсене на
възможности за проектно
финансиране.

община
Неделино

Нова за разкриване като се търсят
възможности за финансиране по
проекти и програми.

община
Неделино

Нова за планиране от 2018 г.
Предвижда се увеличение на
капацитета до достигане на 15 към
края на стратегическия период.

община
Неделино

Нова за планиране. Предвижда се
финансиране в рамките на проект
или от Фонд „Социална закрила“ към
МТСП.

община
Неделино

Налична

ОБЩИНА РУДОЗЕМ

1

Дневен център за деца с
увреждания

деца с трайни увреждания

община
Рудозем

20

20

25

25

30

30

Дневна грижа,
рехабилитация,
Налична, ДДД.
гр. Рудозем ул.
психологическа помощ,
Планирано е увеличение на
„Васил
информиране и обучение,
капацитета през 2017 г. до достигане
Априлов“
групова работа с деца с
на 30 места към края на
увреждания
стратегическия период.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

2

3

4

Център за обществена
подкрепа

Център за социална
рехабилитация и
интеграция

Център за предоставяне
на услуги в общността
и в домашна среда
(Личен асистент,
Домашен помощник,
Социален асистент)
(ОП РЧР)

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

деца в риск и техните
семейства

Рудозем
(Рудозем
Мадан)

20

20

30

30

40

40

възрастни хора с увреждания

община
Рудозем

-

-

25

25

30

30

лица с увреждания и
възрастни хора над 65 г. с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване.

община
Рудозем

-

40

40

20

20

20

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата

Комплекс от социални
услуги, свързани с
превенция на
изоставянето, превенция
на насилието и отпадане
от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
обучение в умения на
самостоятелен живот и
социална интеграция на
деца от институции,
консултиране и подкрепа
на семейства в риск,
оценяване и обучение на
бъдещи приемни родители
и осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с
противообществени
прояви.
Комплекс от социални
услуги, свързани с
извършване на
рехабилитация, социалноправни консултации,
образователно и
професионално обучение
и ориентиране, изготвяне
и осъществяване на
индивидуални програми
за социално включване.
Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието.
Осигуряване на достъп до
здравна грижа,
медицинска и социална

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

гр. Рудозем

Налична, ДДД. Планирана за
увеличаване на капацитета до 40
места през 2020 г.

гр. Рудозем

Планирана за разкриване през 2017
г.

община
Рудозем

Планирана за разкриване по схема
„Независим живот” на ОП РЧР през
2016 г. със срок на действие до края
на 2017 г. От 2018 г. е предвиден
по-малък капацитет, тъй като
общината следва да осигури
устойчивост по проекта за 6 месеца.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

5

6

Приемна грижа

Личен асистент
услуга в общността
(НП АХУ и ОП РЧР)

7

Социален асистент
услуга в общността

8

Домашен помощник
услуга в общността

Целеви групи

деца, чиито родители
временно нямат възможност
или не желаят да полагат
адекватни грижи за тях; деца
жертви на насилие или
злоупотреба; деца, на които
предстои осиновяване; деца,
настанени в специализирани
институции; новородени, за
които родителите изявяват
желание да бъдат настанени в
институция;

лица с трайни увреждания, с
тежко здравословно
състояние и определена
чужда помощ в експертно
решение, които нямат
възможност да се
самообслужват в ежедневието

Териториален
обхват

община
Рудозем

2015

20

2016

20

2017

25

2018

30

2019 2020

30

30

община
Рудозем

35

35

35

40

40

40

Лица с увреждания, със
затруднения или
невъзможност при
самообслужването.

община
Рудозем

-

5

5

5

10

10

Лица с увреждания и самотни
хора, които не могат или са
затруднени да организират
ежедневния си бит.

община
Рудозем

-

10

10

15

15

15

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
рехабилитация.
Предоставяне на мобилни
услуги ЛА/СА/ДП.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни услуги,
медицински услуги.

Отглеждане и възпитание
в семейна среда на дете,
което е настанено в
приемно семейство.
Предоставяне на услугата
съгласно утвърдена
методика.
Информационни кампании
за популяризиране на
приемната грижа.

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието, като
успоредно с това се
осигурява заетост на
безработни лица.
Превенция на
настаняването в СИ.
Комплекс от услуги,
насочени към социална
работа, свързана със
задоволяване на
потребностите от
организация на
свободното време и
осъществяване на
контакти.
Предоставяне на услуги в
домашни условия,
насочени към поддържане
на хигиената на

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

община
Рудозем

Налична, за увеличаване на
капацитета на 30 места през 2018 г.

община
Рудозем

Налична, за разширяване, с търсене
на възможности за финансиране по
проекти и програми, НП АХУ.

община
Рудозем

Нова за разкриване с търсене на
възможности за проектно
финансиране.

община
Рудозем

Нова за разкриване като се търсят
възможности за финансиране по
проекти и програми.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

9

Целеви групи

лица и семейства на месечно
социално подпомагане,
Обществена трапезария
самотно живеещи хора с
минимални пенсии, хора с
увреждания с ниски доходи и
др.
Клуб на пенсионера

възрастни хора

Териториален
обхват

Рудозем
(Рудозем,
Чепинци,
Елховец)

2015

93

2016

93

2017

110

2018

110

2019 2020

120

120

община
Рудозем

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
обитаваното жилище,
пазаруване и приготвяне
на храна, пране и други
комунално-битови
дейности.
Осигуряване на топла и
питателна храна през
зимата.
Осигуряване на социални
контакти. Информационни
и консултантски услуги.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

община
Рудозем

Налична, с финансиране от Фонд
„Социална закрила” към МТСП.
Планирана за разширяване от 2017 г.
до достигане на 120 места през 2019
г.

община
Рудозем

Налична

ОБЩИНА СМОЛЯН

1

2

3

Дом за деца лишени от
родителски грижи
деца в риск на възраст от 7 г.
„Катя Ванчева”
до 18 г., трайно отделени от
семейната среда

Център за настаняване
от семеен тип за
деца/младежи без
увреждания с изявени
дарби

Дом за стари хора с
отделение за лежащо
болни

деца в риск от 7 до 14 г. с
изявени дарби

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

община
Смолян

област
Смолян

цялата
страна

30

0

90

20

0

90

0

15

80

0

15

70

0

15

60

0

15

50

4

Дом за възрастни хора с мъже над 18-годишна възраст
психични разстройства
с психични разстройства,
установени от ТЕЛК/НЕЛК

цялата
страна

100

100

100

91

86

61

5

Дом за възрастни хора с жени над 18-годишна възраст
психични разстройства
с психични разстройства,

цялата
страна

87

87

87

87

62

48

Предоставяне на
постоянна грижа за
с. Широка
задоволяване на
Налична, ДДД. Планирано закриване
лъка, ул.
жизнените потребности и
на институцията през 2017 г.
„Люлката“ № 2
грижа за деца, лишени от
родителска грижа.
Образователна, социална,
здравна, психологическа
и трудотерапевтична
с. Широка
грижа и подкрепа за деца
лъка,
и младежи в риск с
ул. „Люлката“
изявени дарби в среда
№2
близка до семейната.

Нова за планиране през
2017 г.

Предоставяне на комплекс
Налична, ДДД. Планира се
от социални услуги за
с. Фатово, общ.
постепенно намаляване на
цялостно обгрижване на
Смолян
капацитета до достигане на 50 места
потребителите.
през 2020 г.
Специализирана
институция, предоставяща
комплекс от социални
Налична, ДДД. Планира се постепенно
с. Петково,
услуги на лица с психични
намаляване на капацитета до
общ. Смолян
разстройства, установени
достигане на 61 места през 2020 г.
с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.
Специализирана
с. Ровина, общ. Налична, ДДД. Планира се постепенно
институция, предоставяща
Смолян
намаляване на капацитета до

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

установени от ТЕЛК/НЕЛК

6

Център за настаняване
от семеен тип за
деца/младежи без
увреждания

7

Център за настаняване
от семеен тип за
деца/младежи без
увреждания

8

9

Център за настаняване
от семеен тип за
деца/младежи с
увреждания

Център за настаняване
от семеен тип за
възрастни хора с
психични разстройства

деца в риск от 3 до 12 г.

деца в риск от 7 до 18 г.

деца в риск с увреждания от
3 до 18 г.

възрастни хора с психични
разстройства

община
Смолян

община
Смолян

Община
Смолян

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

14

-

-

-

15

15

15

-

-

-

15

15

15

-

-

-

10

10

10

община
Смолян

2 броя

10

Център за настаняване
от семеен тип за
възрастни хора с

възрастни хора с умствена
изостаналост

община
Смолян

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
комплекс от социални
услуги на лица с психични
разстройства, установени
с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.
Образователна, социална,
здравна, психологическа
и трудотерапевтична
грижа и подкрепа за деца
и младежи в риск в среда
близка до семейната.

Местоположение

достигане на

гр. Смолян
кв.Каптажа
ул. ”Христо
Христов”
№ 33

Образователна, социална,
здравна, психологическа
и трудотерапевтична
гр. Смолян
грижа и подкрепа за деца
ул. „Дичо
и младежи в риск в среда
Петров“ № 30
близка до семейната

Образователна, социална,
здравна, психологическа
и трудотерапевтична
грижа и подкрепа за деца
и младежи с увреждания
в среда близка до
семейната

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

гр. Смолян
кв. Устово
ул.”Атанас
Беров”
№8

48 места през 2020 г.

Налична, ДДД.

Налична, ДДД.

Налична. Със заповед на
изпълнителния директор на АСП
разкрита като ДДД, считано от
01.01.2016 г.

24-часово обгрижване.
Осигуряване на грижи в
среда, близка до
Нови, планирани за разкриване през
семейната, помощ при
община Смолян 2018 г. с проектно финансиране или
организирането на
като ДДД.
ежедневни битови
потребности др.

24-часово обгрижване.
Осигуряване на грижи в
среда, близка до

общ. Смолян

Нова, планирана за разкриване през
2018 г.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

възрастни хора с деменция

община
Смолян

-

-

14

14

14

14

Самотни възрастни хора,
които имат нужда от 24часова грижа

община
Смолян

-

-

14

14

14

14

-

-

-

12

12

12

възрастни хора с психични
разстройства

община
Смолян
-

-

-

12

12

12

2019 2020

умствена изостаналост

11

12

13

Център за настаняване
от семеен тип за
възрастни хора с
деменция
(част от КСУСХ)
Център за настаняване
от семеен тип за стари
хора
(част от КСУСХ)

Защитено жилище за
хора с психични
разстройства
2 броя

14

15

16

Преходно жилище

Преходно жилище

Наблюдавано жилище

жени с психични разстройства

община
Смолян

-

-

-

12

12

12

мъже с психични разстройства

община
Смолян

-

-

-

12

12

12

4

4

4

4

4

4

Младежи на възраст от 18 до
общ. Смолян
25 г., нуждаещи се от

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
семейната, помощ при
организирането на
ежедневни битови
потребности др.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Комплекс от социални
услуги, които се
предоставят в среда,
близка до семейната.

гр. Смолян

Нова, планирана за разкриване през
2017 г. като част от Комплекс от
социални услуги за стари хора.

Комплекс от социални
услуги, които се
предоставят в среда,
близка до семейната.

гр. Смолян

Нова, планирана за разкриване през
2017 г. като част от Комплекс от
социални услуги за стари хора.

Социална услуга, в която
Нови, планирани за разкриване през
хората водят независим
2018 г. с търсене на възможности за
начин на живот,
община Смолян
финансиране в рамките на проект
подпомогнати от
или като ДДД.
професионалисти.
Социална услуга, в която
хората водят независим
начин на живот,
подпомогнати от
Нова, планирана за разкриване през
ДВХПР –
професионалисти, с цел
2018 г. с финансиране по проекти,
с. Ровина
подготовка за
програми или като ДДД.
извеждането им от
специализираната
институция.
Социална услуга, в която
хората водят независим
начин на живот,
подпомогнати от
Нова, планирана за разкриване през
ДВХПР –
професионалисти, с цел
2018 г. с финансиране по проекти,
с. Петково
подготовка за
програми или като ДДД.
извеждането им от
специализираната
институция.
Форма на социална
гр. Смолян, кв.
Налична, ДДД.
услуга, в която хората
Устово

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

бездомни лица

област
Смолян

-

-

10

10

10

10

деца в риск и техните
семейства

община
Смолян

30

30

40

40

40

40

деца и възрастни хора с
увреждания

община
Смолян

48

48

48

48

48

48

Целеви групи

2019 2020

подкрепа и напускащи СИ

17

Център за временно
настаняване

18

Център за обществена
подкрепа

19

Дневен център за деца
и възрастни с
увреждания

Съдържание – основни
дейности, фокус на
МестоСтатус към 2015 и етапи/стъпки за
услугата. Планирани
полоразвитие на услугата
насоки за развитие на
жение
услугата
водят независим начин на ж.к. Петровица
живот, подпомогнати от
бл.”Бр.
професионалисти.
Шукеров” 4 №
27, блок
№ 12,
вх.А, ап. 4
Социална услуга,
предоставяна на бездомни
лица, насочена към
задоволяване на
Нова за разкриване през 2017 г. с
ежедневните им
общ. Смолян
проектно финансиране или като ДДД.
потребности, за срок не
повече от 3 месеца в
рамките на календарната
година.
Комплекс от социални
услуги, свързани с
превенция на
изоставянето, превенция
на насилието и отпадане
от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
обучение в умения на
самостоятелен живот и
Налична, ДДД. Планирана за
социална интеграция на
гр. Смолян
увеличаване на капацитета до 40
деца от институции,
места през 2020 г.
консултиране и подкрепа
на семейства в риск,
оценяване и обучение на
бъдещи приемни родители
и осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с
противообществени
прояви.
Комплекс от социални
услуги за цялостно
обслужване на
потребителите през деня гр. Смолян ул.
като предоставяне на
„Зорница”
Налична, ДДД.
храна, здравни грижи,
№ 10
рехабилитационни
процедури, логопед,
организация на свободно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

20

21

Целеви групи

Дневен център за стари Самотноживеещи стари хора,
хора
пенсионери с ниски доходи,
(като част от КСУСХ)
които могат да се обслужват
сами.

Дневен център за
възрастни хора с
деменция – седмична
грижа
(част от КСУСХ)

възрастни хора с деменция

Териториален
обхват

община
Смолян

община
Смолян

2015

-

-

2016

-

-

2017

20

20

2018

20

20

2019 2020

20

20

20

20

22

деца и семейства в риск

Комплекс от социални
услуги, които осъздават
условия за цялостно
обслужване на
потребителите през
седмицата, свързани с
предоставяне на храна,
задоволяване на
ежедневните, здравните и
рехабилитационните
потребности, както и на
потребностите от
организация на
свободното време и
личните контакти.

Формиране и развитие на
родителски умения; ранна
интервенция на
увреждания, семейно
консултиране и подкрепа.

община
Смолян
Общностен център за
деца и семейства

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
време, семейно
консултиране и подкрепа.
Осигуряване на храна,
социални контакти,
здравни и психологически
консултации, организация
на свободното време.

200

200

200

200

200

200

Интеграция на деца в
детските градини в
предучилищните групи;
допълнителна подготовка
за равен старт в училище;

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

гр. Смолян

Нова, планирана за разкриване през
2017 г. като част от Комплекс от
социални услуги за стари хора. Ще се
търсят възможности за финансиране
по проекти и програми.

гр. Смолян

Нова, планирана за разкриване през
2017 г. като част от Комплекс от
социални услуги за стари хора. Ще се
търсят възможности за финансиране
по проекти и програми.

гр. Смолян
Налична, с проектно финансиране.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян

23

24

25

26

Услуга - име, вид

Целеви групи

Център за ранна
интервенция

деца с увреждания от 0 до 7
г. и техните семейства

Звено за предоставяне
на услуги в общността
и в домашна среда
(Личен асистент,
Домашен помощник,
Социален асистент)
(ОП РЧР)

Приемна грижа

Личен асистент
услуга в общността
(НП АХУ и ОП РЧР)

лица с увреждания и
възрастни хора над 65 г. с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване.

деца, чиито родители
временно нямат възможност
или не желаят да полагат
адекватни грижи за тях; деца
жертви на насилие или
злоупотреба; деца, на които
предстои осиновяване; деца,
настанени в специализирани
институции; новородени, за
които родителите изявяват
желание да бъдат настанени в
институция;
лица с трайни увреждания, с
тежко здравословно
състояние и определена
чужда помощ в експертно
решение, които нямат
възможност да се

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

община
Смолян

50

50

50

50

община
Смолян

община
Смолян

община
Смолян

-

32

182

80

32

182

80

32

165

40

32

205

2019 2020

50

40

32

205

50

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
Предоставяне на услуги от
рехабилитатор, логопед,
педиатър, психолог,
социален работник и
специален педагог.
Услугата е фокусирана в
подкрепа на деца с
различни видове и
степени на увреждания.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

гр. Смолян

Налична, с проектно финансиране.

40

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието.
Планирана за разкриване по схема
Осигуряване на достъп до
„Независим живот” на ОП РЧР през
здравна грижа,
2016 г. със срок на действие до края
медицинска и социална община Смолян на 2017 г. От 2018 г. е предвиден
рехабилитация.
по-малък капацитет, тъй като
Предоставяне на мобилни
общината следва да осигури
услуги ЛА/СА/ДП.
устойчивост по проекта за 6 месеца.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни услуги,
медицински услуги.

32

Отглеждане и възпитание
в семейна среда на дете,
което е настанено в
приемно семейство.
Предоставяне на услугата
община Смолян
съгласно утвърдена
методика.
Информационни кампании
за популяризиране на
приемната грижа.

205

Налична.

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
Налична, за разширяване, с търсене
нуждаещите се от
община Смолян на възможности за финансиране по
постоянно обгрижване в
проекти и програми, НП АХУ.
ежедневието, като
успоредно с това се

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

Лица с увреждания, със
затруднения или
невъзможност при
самообслужването.

община
Смолян

-

20

20

30

30

30

Лица с увреждания и самотни
хора, които не могат или са
затруднени да организират
ежедневния си бит.

община
Смолян

-

40

40

50

50

60

102

102

102

102

102

102

50

50

50

50

50

50

Целеви групи

2019 2020

самообслужват в ежедневието

27

Социален асистент
услуга в общността

28

Домашен помощник
услуга в общността

29

30

лица и семейства на месечно
социално подпомагане,
Смолян
Обществена трапезария
самотно живеещи хора с
(Смолян,
минимални пенсии, хора с Момчиловци,
увреждания с ниски доходи и
Търън,
др.
Смилян)
възрастни хора и хора с
Домашен социален
увреждания със затруднение
патронаж
в самообслужването и
Смолян
нуждаещи се от грижи в
семейна среда

31

Клуб на хората с
увреждания

лица с увреждания

община
Смолян

32

Клуб на пенсионера

възрастни хора

община
Смолян

Съдържание – основни
дейности, фокус на
Местоуслугата. Планирани
полонасоки за развитие на
жение
услугата
осигурява заетост на
безработни лица.
Превенция на
настаняването в СИ.
Комплекс от услуги,
насочени към социална
работа, свързана със
задоволяване на
потребностите от
община Смолян
организация на
свободното време и
осъществяване на
контакти.
Предоставяне на услуги в
домашни условия,
насочени към поддържане
на хигиената на
обитаваното жилище,
община Смолян
пазаруване и приготвяне
на храна, пране и други
комунално-битови
дейности.
Осигуряване на топла и
питателна храна през община Смолян
зимата.

Социална услуга,
предоставяна по
домовете, свързана с
доставка на храна.
Осигуряване на условия и
организиране на дейности
за социално включване на
уязвими групи;
осигуряване на заетост;
информационни и
консултанстки услуги.
Осигуряване на социални
контакти. Информационни
и консултантски услуги.

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

Нова за разкриване с търсене на
възможности за проектно
финансиране.

Нова за разкриване като се търсят
възможности за финансиране по
проекти и програми.

Налична, с финансиране от Фонд
„Социална закрила” към МТСП.

гр. Смолян

налична

община
Смолян

Общинска дейност със съвместното
участие на организациите на хората с
увреждания.

община
Смолян

Налична

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

община
Чепеларе

Нова за разкриване през 2018 г. с
търсене на възможности за
финансиране в рамките на проекти и
програми.

с. Павелско,
ул. „Васил
Левски“
№ 33

Налична, ДДД.

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

1

2

3

4

Център за обществена
подкрепа

Център за настаняване
от семеен тип за
деца/младежи без
увреждания

Център за социална
рехабилитация и
интеграция

деца в риск и техните
семейства

община
Чепеларе

-

-

-

20

20

20

деца в риск от 3 до 14 г.

община
Чепеларе

15

15

15

15

15

15

лица с увреждания

Дневен център за стари Самотноживеещи стари хора,
хора
пенсионери с ниски доходи,
които могат да се обслужват

община
Чепеларе

-

-

-

-

15

15

община
Чепеларе

10

10

10

10

10

10

Комплекс от социални
услуги, свързани с
превенция на
изоставянето, превенция
на насилието и отпадане
от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
обучение в умения на
самостоятелен живот и
социална интеграция на
деца от институции,
консултиране и подкрепа
на семейства в риск,
оценяване и обучение на
бъдещи приемни родители
и осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с
противообществени
прояви.
Образователна, социална,
здравна, психологическа
и трудотерапевтична
грижа и подкрепа за деца
и младежи в риск в среда
близка до семейната.

Комплекс от социални
услуги, свързани с
извършване на
рехабилитация, социалноНова, планирана за разкриване през
правни консултации,
2019 г. с търсене на възможности за
образователно и
гр. Чепеларе
финансиране по проекти и програми
професионално обучение
или като ДДД.
и ориентиране, изготвяне
и осъществяване на
индивидуални програми
за социално включване.
Осигуряване на храна,
Към края на 2015 г. Центърът е
социални контакти,
с. Хвойна
закрит със заповед на изпълнителния
здравни и психологически
директор на АСП, считано от

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

2019 2020

сами.

5

6

7

8

Самотноживеещи стари хора,
Дневен център за стари
пенсионери с ниски доходи,
хора
които могат да се обслужват
сами.

Център за предоставяне
на услуги в общността
и в домашна среда
(Личен асистент,
Домашен помощник,
Социален асистент)
(ОП РЧР)

Приемна грижа

Личен асистент
услуга в общността
(НП АХУ и ОП РЧР)

лица с увреждания и
възрастни хора над 65 г. с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване.

деца, чиито родители
временно нямат възможност
или не желаят да полагат
адекватни грижи за тях; деца
жертви на насилие или
злоупотреба; деца, на които
предстои осиновяване; деца,
настанени в специализирани
институции; новородени, за
които родителите изявяват
желание да бъдат настанени в
институция;
лица с трайни увреждания, с
тежко здравословно
състояние и определена
чужда помощ в експертно
решение, които нямат
възможност да се
самообслужват в ежедневието

община
Чепеларе

община
Чепеларе

община
Чепеларе

община
Чепеларе

-

-

4

35

-

60

4

35

-

60

5

40

20

20

5

40

20

20

5

40

20

20

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
консултации, организация
на свободното време.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата
01.09.2014 г. Заповедта се оспорва от
страна на Община Чепеларе пред
съдебните власти.

Осигуряване на храна,
социални контакти,
здравни и психологически гр. Чепеларе
консултации, организация
на свободното време.
Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието.
Осигуряване на достъп до
здравна грижа,
община
медицинска и социална
Чепеларе
рехабилитация.
Предоставяне на мобилни
услуги ЛА/СА/ДП.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни услуги,
медицински услуги.

Нова, планирана за разкриване през
2018 г. с търсене на възможности за
финансиране в рамките на проект,
програми или като ДДД.

Планирана за разкриване по схема
„Независим живот” на ОП РЧР през
2016 г. със срок на действие до края
на 2017 г. От 2018 г. е предвиден
по-малък капацитет, тъй като
общината следва да осигури
устойчивост по проекта за 6 месеца.

5

Отглеждане и възпитание
в семейна среда на дете,
което е настанено в
приемно семейство.
Предоставяне на услугата
съгласно утвърдена
методика.
Информационни кампании
за популяризиране на
приемната грижа.

община
Чепеларе

Налична.

40

Осигуряване на грижи в
семейна среда на
нуждаещите се от
постоянно обгрижване в
ежедневието, като
успоредно с това се
осигурява заетост на
безработни лица.

община
Чепеларе

Налична, за разширяване, с търсене
на възможности за финансиране по
проекти и програми, НП АХУ.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2017

2018

Лица с увреждания, със
затруднения или
невъзможност при
самообслужването.

община
Чепеларе

-

10

10

10

15

15

Лица с увреждания и самотни
хора, които не могат или са
затруднени да организират
ежедневния си бит.

община
Чепеларе

-

20

25

25

25

25

лица и семейства на месечно
социално подпомагане,
Обществена трапезария
самотно живеещи хора с
минимални пенсии, хора с
увреждания с ниски доходи и
др.

община
Чепеларе

80

80

80

80

80

80

Услуга - име, вид

9

Социален асистент
услуга в общността

10

Домашен помощник
услуга в общността

11

12

Клуб на хората с
увреждания

лица с увреждания

13

Клуб на пенсионера

възрастни хора

община
Чепеларе

община
Чепеларе

2019 2020

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
Превенция на
настаняването в СИ.
Комплекс от услуги,
насочени към социална
работа, свързана със
задоволяване на
потребностите от
организация на
свободното време и
осъществяване на
контакти.
Предоставяне на услуги в
домашни условия,
насочени към поддържане
на хигиената на
обитаваното жилище,
пазаруване и приготвяне
на храна, пране и други
комунално-битови
дейности.
Осигуряване на топла и
питателна храна през
зимата.
Осигуряване на условия и
организиране на дейности
за социално включване на
уязвими групи;
осигуряване на заетост;
информационни и
консултанстки услуги.
Осигуряване на социални
контакти. Информационни
и консултантски услуги.

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за
развитие на услугата

община
Чепеларе

Нова за разкриване с търсене на
възможности за проектно
финансиране.

община
Чепеларе

Нова за разкриване като се търсят
възможности за финансиране по
проекти и програми.

община
Чепеларе

Налична, с финансиране от Фонд
„Социална закрила” към МТСП.

община
Чепеларе

Общинска дейност със съвместното
участие на организациите на хората с
увреждания.

община
Чепеларе

Налична

