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Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2016 2020) е утвърдена от Областния съвет за развитие в област Смолян на
заседание, проведено на ....... , Протокол № ......./........ 2016 г.
Стратегията е изградена върху изводите и препоръките в Доклад от
проведено проучване на ситуацията и оценка на потребностите в
област Смолян „Оценка, проучване и анализ на социалните
услуги за уязвими групи в област Смолян”, изготвен в изпълнение
на проект „Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите
социални групи” с акроним Gimmie Shelter по Програма Европейско
териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013,
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
В3.13.01/13.01.2014 г., изпълняван от Областна администрация –
Смолян. Анализът е включен в Приложение 1 към Стратегията.
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Резюме
Създаването на тази стратегия е нормативно регламентирано в чл.19, ал.1 от
Закона за социално подпомагане и в чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане.
Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Смолян
(2016–2020) е разработена като част от Стратегията за развитие на област Смолян
(2014–2020) и е представена за обсъждане и одобрение на Областния съвет за
развитие в област Смолян. Областният управител утвърждава стратегията след
съгласуване с Областния съвет за развитие на област Смолян и с Регионална
дирекция за социално подпомагане – Смолян.
Стратегическият документ е създаден в процес на партньорство между
заинтересованите страни в областта (Областна администрация, териториални
поделения на АСП – РДСП и ДСП, общински администрации и съвети, местни
структури на централната държавна власт, социални услуги, НПО и други) с общата
координация на Областна администрация - Смолян и РДСП - Смолян въз основа на
Доклад от проведено проучване „Оценка, проучване и анализ на социалните услуги
за уязвими групи в област Смолян” във всяка община на територията на областта и
ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общи усилия на всички
заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните
потребности на групите в риск, планираните дейности за посрещането им.
Общинските съвети и администрации отговарят за цялостно изпълнение на
областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхна територия. За тази
цел те разработват, приемат и прилагат общински стратегии и годишни планове за
развитие на социалните услуги.
През изминалите пет години се реализира успешно първата Областна
стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян (2011-2015). Като
нейно продължение, Стратегията за развитие на социалните услуги в област Смолян
за периода 2016-2020 г. отразява цялостната визия и приоритети за дългосрочното
развитие на социалните услуги в област Смолян. В три отделни раздела са разписани
необходимите мерки и социални интервенции, които ще се предприемат за цялата
област и за всяка община, намираща се на нейна територия.
Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в рамките на
следващите пет години ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството
на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно
положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от
качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на
идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от социални услуги
в област Смолян.
При изпълнението на Областната стратегия ще се развие модерна социална
политика в подкрепа на интегритета на семейства и общности в област Смолян в
съответствие с националните приоритети за деинституционализация и европейските
ценности.

↑ към съдържание
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Раздел А: Контекст и оценка на нуждите
1. Контекст
1.1. Предистория: как е създадена стратегията
В продължение на предходната стратегия за развитие на социалните услуги в
Област Смолян 2010–2015, настоящият стратегически документ е създаден при
партньорски взаимоотношения между заинтересованите страни в област Смолян в
подкрепа на полаганите съвместни усилия за повишаване ефективността и
ефикасността на системата за социални услуги и за прилагане възможностите на
структурните фондове на Европейския съюз през новия планов период.
Организационно-техническата подготовка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Смолян (ОСРСУ) 2016–2020 стартира през м.
декември 2015 г. след приемане на Индикативната работна програма за дейността
на Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ.
Разработването на стратегията е осъществено под ръководството на
Областния управител на област Смолян, създал и организирал със своя заповед
Областен оперативен екип с представители на Областна администрация – Смолян,
РДСП-Смолян, Общините Баните, Борино, Девин, Златоград, Мадан, Неделино,
Рудозем, Смолян и Чепеларе и дирекциите „Социално подпомагане” в гр. Девин,
Златоград, Мадан и Смолян.
Приносът на общините в настоящия процес на дългосрочно планиране е от
съществено значение при аналитичното разработване на ОСРСУ в Област Смолян
2016–2020, като получената от тях обратна връзка улесни последващата работа по
разписване на отделните стратегически компоненти с оглед, създаване на актуален,
реален
и
функционален
документ,
очертаващ
основните
намерения
и
предизвикателства в бъдеще.
Областното планиране се реализира чрез проучване на обхвата и нуждите на
групи в риск в областта, извършено на база изводите и препоръките в Доклад от
проведено проучване на ситуацията и оценка на потребностите в област Смолян
„Оценка, проучване и анализ на социалните услуги за уязвими групи в
област Смолян”, изготвен в изпълнение на проект „Съвместна стратегия за
социална защита на уязвимите социални групи” с акроним Gimmie Shelter по
Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 –
2013, изпълняван от Областна администрация – Смолян. Докладът е изготвен от „Бул
Про Консултинг” ЕООД в изпълнение на договор за услуга, възложен от Областна
администрация – Смолян и има изключителен принос за разработването на
стратегията.
Освен Доклада, при изготвянето на стратегията са ползвани изводите и
препоръките, направени през 2013 г. в Констативния доклад за напредъка
на ОСРСУ в област Смолян, данните от годишните доклади на ЗКМО на
социалните услуги, „Анализ на състоянието на специализираните
институции за възрастни хора в област Смолян”, изготвен от областните
координатори за област Смолян по Проект BG 051PO001-6.2.13-001 „Развитие на
системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално
равнище”, изпълняван от АСП – София и др. корелативни анализи и доклади.
Проведени са няколко големи работни срещи, организирани от областния
оперативен екип, на които на доброволен принцип са участвали представители на
всички заинтересовани страни. Водена е непрекъсната кореспонденция и текущи
консултации с областния и общинските екипи през всички етапи на разработване на
стратегията.
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При разработването на областната стратегия са приложени следните
принципи и подходи на планиране:

Гарантиране участието на максимално широк кръг заинтересовани
страни: Извърши се реално включване на всички заинтересовани страни на
общинско и областно ниво в анализа на ситуацията и в процеса на стратегическо
планиране.

Планиране
„отдолу – нагоре”: Потребностите и предложенията за
социални услуги и дейности са идентифицирани на ниво община, след което са
обобщени на областно ниво и отново са съгласувани с общините за финализиране на
решенията. Подходът на планиране позволи да се набележат онези услуги, които са
максимално близки до реалните нужди на рисковите групи на общинско и областно
ниво.

Интегриран подход към областната стратегия: Областното планиране
позволи да се съгласуват дейности между две и повече общини които да обхванат
специфични рискови групи, за да не се разкриват самостоятелни услуги в отделните
общини предвид икономическата целесъобразност и финансовите възможности.

Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и
услуги: Социалните услуги вече не се развиват на „голо поле”, а стъпват на
натрупания опит в съответната община, от която добрите практики могат да се
пренесат, за да се предотвратят неизбежни трудности и грешки на растежа.

Иновативност и гъвкавост: Водещият критерий при избора на формите и
съдържанието на планираните услуги и дейности бе най-добрият интерес на
потребителя и съответствието на реалните потребности на децата в риск и другите
уязвими групи.

1.2. Обхват и фокус на стратегията
В географско отношение обхватът на стратегията покрива всичките десет
общини на територията на област Смолян, като се обръща специално внимание и на
малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи.
Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво
обхваща 5-годишен период (2016-2020) и включва:
 Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво по
следните показатели:
- видове социални услуги;
- качество на социалните услуги;
- целеви групи;
- възможност на общините за финансиране на социални услуги;
- капацитет за предоставяне на социални услуги;
взаимодействие
с
други
услуги
в
областта
на
образованието,
здравеопазването, пазара на труда и други;
- достъпност и устойчивост на социалните услуги;
- участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите
потребители в развитието на социалните услуги;
- други важни за развитието на социалните услуги фактори.
 Описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите
дейности в областта на социалните услуги;
 Вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани
институции, които се планира да бъдат преструктурирани;
 Ресурсно обезпечаване;
 Резултати и индикатори за изпълнение;
 Механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални
услуги и самите потребители в дейностите по стратегията;
 Механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията;
 Отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.
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Областното планиране има за цел да очертае насоките за създаване на мрежа от
социални услуги, която да отговаря на нуждите на рисковите групи и да е
максимално ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна
точка. Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на
социалните услуги във всяка от общините на територията на област Смолян и
включва както съществуващите вече услуги, така и планираните нови за
разкриване. Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях,
мерките и дейности в сферата на социалното подпомагане и свързани сфери
(здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура),
които имат отношение за функционирането на социалните услуги и ключово
значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи.
Стратегията покрива широк спектър от социални услуги и дейности за:

развитие на съществуващите социални услуги през следващите 5
години с ясно виждане за конкретните перспективи към разширяване, реформиране
или към закриване на всяка налична услуга/дейност;

разкриване на нови социални услуги за приоритетните целеви
групи, включително иновативни услуги, които не съвпадат изцяло със стандартните
държавно делегирани дейности;

иницииране на междусекторни „смесени” иновативни услуги медико-социални, образователно-социални и т.н.;

паралелно развитие на хоризонтални политики
социално включване в приоритетните свързани сектори;

и

мерки

за


дейности, които се осъществяват на областно ниво, за да улеснят
и подпомогнат осъществяването на планираните социални услуги като: обучение и
развитие на човешките ресурси, обмяна на опит, дейности за мониторинг и оценка,
текуща координация и съгласуване на дейностите между отделните общини и между
различните държавни институции и ведомства.
В стратегията са включени социални услуги за всички рискови групи на
територията на областта като са изведени нейните приоритети - целеви групи и
услуги, за периода на действието й. Приоритетизирането е основано на остротата на
проблемите и наличните ресурси.

1.3. Съответствие с международни, национални и местни
политики
1.3.1. Национални приоритети в развитието на социалните услуги
Социалните услуги играят жизнено важна роля както за процеса на
превенция, така и за процеса на социалното включване. Застаряването на
населението, промените в състава на домакинствата и нарасналото участие на
жените на пазара на труда са предпоставка за повишено предлагане на
широкообхватни услуги, както грижа за непрекъснато повишаване на тяхното
качество. Нуждата от тези социални услуги е нараснала повече от всякога поради
продължаващата финансова и икономическа криза. Като инструмент за разрешаване
на различни неблагоприятни ситуации, социалните услуги трябва да бъдат
разнообразни и индивидуализирани, планирани и предоставени посредством
интегриран подход.
Социалната превенция и подкрепящите услуги за хората в неравностойно
положение, посредством индивидуализирана подкрепа, са предпоставка за по-лесно
преодоляване на неблагоприятната социална ситуация, в която се намират,
улесняват тяхната реинтеграция в обществото и повишават работоспособността им.
Секторът на социалните услуги винаги е създавал широко поле за заетост в
България и в останалите страни на Европейския съюз и има значителен принос за
създаването на работни места, особено за жените и възрастните работещи. Сред тях
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има както високо квалифицирани работници, така и работници с недостатъчна
квалификация. Развитието на социалните услуги става все по-важно, както по
отношение на предлагането на нови възможности за заетост, така и за подобряване
на възможностите за социално включване на уязвимите общности.
Новата областна стратегия е разработена в съответствие с националните
приоритети в развитието на социалните услуги и преди всичко е насочена към
деинституционализация на грижите за деца и възрастни, приоритетно развиване на
услуги в общността и социално включване.
1.3.2.
услуги

Институционална

рамка

на

предоставянето

на

социалните

В процеса на планиране са включени основните институции с отговорности по
отношение на планирането, създаването, предоставянето и управлението на
социалните услуги:
Институция

Област на политика, действия и отговорности
НАЦИОНАЛНО НИВО

Министерството на
труда и социалната
политика (МТСП)

Създава държавната политика и сферата на социалното
подпомагане и социалните услуги и определя националните
приоритети.
МТСП
утвърждава
финансирането
на
социалните услуги като държавно делегирана дейност.
Заедно с Министерство на финансите определя държавноделегираните дейности в социалните услуги и разработва
разходните стандарти за финансиране на социалните
услуги. МТСП отговаря за нормативната рамка, която
определя
обхвата
на
дейностите,
като
предлага
законодателни промени.

Министерството
финансите (МФ)

Определя разходните стандарти и тавани за финансиране
на социалните услуги в страната.

на

Агенция за
социално
подпомагане(АСП)

Разрешава откриване, закриване, промяна на вида,
местоположението и капацитета на социалните услуги,
когато са делегирани от държавата дейности; координира и
контролира дейностите по планиране и развитие на
социалните услуги и оказва методическа подкрепа при
предоставянето им; разработва методики за социални
услуги, поддържа регистър на доставчиците на социални
услуги. Териториалните поделения на АСП са регионалните
дирекции
за
социално
подпомагане
в
областните
административни центрове и дирекциите “Социално
подпомагане”.

Агенция за хората с
увреждания (АХУ)

Изпълнителна агенция към министъра на труда и
социалната политика за изпълнение на държавната
политика за интеграция на хората с увреждания. В рамките
на дейностите в подкрепа на интеграцията на хората с
увреждания, АХУ предоставя възможности за реализация на
проектни предложения в подкрепа на хора с увреждания.

Държавна агенция
за закрила на

Основните правомощия са свързани с разработване на
държавната политика за закрила на детето съвместно с
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детето(ДАЗД)

ведомствата, които осъществяват грижите за деца,
разработване и контролиране на изпълнението на
национални и регионални програми, свързани със
закрилата на детето. В ДАЗД
се издават лицензи на
физически и юридически лица за предоставяне на
социални услуги за деца и се организират проверки за
спазване правата на детето, контролира стандартите и
критериите за качество на социалните услуги за деца и
семейства. ДАЗД отговаря и за реформирането на
специализираните институции за деца; извършва и
супервизия на Отделите за закрила на детето (ОЗД) към
ДСП.
ОБЛАСТНО НИВО

Областен управител
и областна
администрация,
Областен съвет за
развитие и областни
комисии

Имат отношение към планирането и изпълнението на
секторни политики във всички сфери. Организират
разработването и утвърждават стратегии за развитие на
социалните услуги на областно ниво,
съгласувано със
съответните
регионални
дирекции
за
социално
подпомагане.

Регионална
дирекция за
социално
подпомагане (РДСП)

Провежда държавната политика в областта на социалното
подпомагане, закрилата на детето и рехабилитацията и
социалната интеграция на хората с увреждания на
територията на областта. Изготвя предложения до
изпълнителния директор на АСП за откриване/закриване,
промяна на вида и/или промяна на капацитета на социалните
услуги, когато са делегирани от държавата дейности и
отговарят/не отговарят на стандартите и критериите за социални
услуги;

ОБЩИНСКО НИВО
Общини – Кметове и
Общински съвети,
местна
администрация

Формират и изпълняват общинската политика по отношение
на социалните услуги, създават и предоставят социални
услуги, договарят предоставянето на социални услуги с
външни доставчици, контролират тяхното качество.

Доставчици на
социални услуги

Общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за
социално подпомагане физически лица, регистрирани по
Търговския закон, и юридически лица предоставят
социални услуги, спазвайки необходимите стандарти и
критерии за предоставяне.

Дирекции
„Социално
подпомагане” (ДСП)

Ангажирани с идентифицирането на случаи, оценка на
риска и насочване към различни доставчици на социални
услуги, когато са делегирани от държавата дейности.

Местни общности и
техните
представители,
неправителствени
организации (НПО)

Участват в процеса на планиране
политиките в социалната сфера.
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1.3.3. Стратегически
областно и общинско ниво

документи

на

международно,

национално,

Като страна-членка на Европейския съюз България е част от общите
европейски усилия за създаване на работеща и съвременна визия за социална
Европа, отчитаща предизвикателствата в областта на бедността и социалното
изключване. В контекста на Европейския семестър и Отворения метод на
координация (ОМК) в областта на социалното включване и социалната закрила
МТСП участва в различни формати на срещи на европейско ниво, както и в
разработването и представянето на Национални социални доклади, въпросници,
позиции и становища в областта на социалното включване. Съществен аспект на
политиката в областта на социалното включване е участието в разработването и
отчитането на Националната програма за реформи и в разработването на
националната позиция относно Специфичните препоръки към страните-членки в
областта на намаляването на бедността и насърчаването на социалното включване в
рамките на Европейския семестър.
При разработването на настоящия стратегическия документ саприложени
принципите, утвърдени в:
международните нормативни актове в сферата на социалното
развитие:
 Конвенция на ООН за правата на детето
 Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България”
 Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
 Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на
Европа
 Европейска социална харта
 Принципи на ООН от 1991 г. за защита на лицата с психични заболявания и
подобряване на психиатричната помощ
 Всеобща декларация за правата на човека
 Международния пакт за социални, икономически и културни права
 Европейска харта на правата и отговорностите на възрастните хора,
нуждаещи се от дългосрочни грижи и помощ
 Европейска харта на предоставящите грижа в семейството
 Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 - 2020 г.
-

документи на национално ниво:

 Национална програма за развитие: България 2020
 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване 2020
 Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на
населението в Република България (2012 - 2030 г.);
 Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.;
 Национален социален доклад на Република България 2011 – 2012 г.;
 Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните
хора в България (2012 – 2030 г.)
 Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.;
 Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006
– 2020 година.
 Национална стратегия за дългосрочна грижа - приета с Решение на
Министерски съвет № 2 от 07.01.2014 г.
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- документи на областно и общинско ниво:
 Областна Стратегия за развитие на област Смолян (2014 – 2020)
 Общински планове за развитие;
 Общински програми за закрила на детето;
 Областни и общински програми и стратегии във връзка с развитието на
социалните услуги на ниво община;
Областната стратегия следва и принципите на 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.

2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на
потребностите в област Смолян
Областната стратегия е изградена върху изводите и препоръките в Доклад от
проведено проучване на ситуацията и оценка на потребностите в област Смолян
„Оценка, проучване и анализ на социалните услуги за уязвими групи в
област Смолян”(обхващащ периода 2012-2014 г.),изготвен в изпълнение на
проект „Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи” с
акроним Gimmie Shelter по Програма Европейско териториално сътрудничество
„Гърция – България“ 2007 – 2013, изпълняван от Областна администрация – Смолян,
както и на база изводите и препоръките от Констативния доклад при извършения
Междинен преглед на Стратегията и изготвения„Анализ на състоянието на
специализираните институции за възрастни хора област Смолян” по проект
„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище”, а също така и на годишните отчети/доклади на Звеното за
мониторинг и оценка.
Проучването на ситуацията в област Смолян е фокусирано върху нуждите от
социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите
проблеми, съществуващите политики и мерки за социално включване на уязвимите
общности и групи от населението в областта. Рисковите групи са формулирани след
анализ на техните социални и икономически предпоставки, идентифицирани чрез
анализ на данните от цялостното проучване.
Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически
проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в
област Смолян като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и
качество на наличните услуги.
Изводите и събраните конкретни данни са основа за планирането на социални
услуги, които да осигуряват достъп на клиентите; избор на вид и капацитет на
услугите; избор на видове финансиране; междусекторно и междуобщинско
сътрудничество. Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията както на
различните участници в предоставянето на услугите – местна власт, териториални
структури на АСП, граждански организации, доставчици, така и на настоящите и
потенциалните ползватели – рискови групи и индивиди, за които са предназначени
социалните услуги.

2.1. Тенденции в развитието на област Смолян

2.1.1. Географско положение и административно разделение
Област Смолян се намира в Южна България и е разположена в централната
част на Родопите на територия от 3 192.9 кв. км или 2,9 % от територията на
страната. Тя има обща граница с областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и
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Благоевград, като на юг областната граница съвпада с държавната граница с
Република Гърция. Надморската височина на областта е от 450 до 2 191 м.
Административно областта е разделена на 10 общини: Баните, Борино,
Девин, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, 103 кметства и
242 населени места. Областният град е Смолян, който е среден по големина за
страната.
Смолянска област е изцяло планинска и към момента продължава да бъде
крайна точка, въпреки най-голямата обща граница със страна членка на ЕС. След
откриването на новия ГКП при гр. Златоград областта вече има транспортна връзка с
Република Гърция, която интензивно се използва още от първите дни на откриването
си.
Отдалечеността на повечето населени места от областния и общинските
центрове е причина при големи снеговалежи населението да остава без достъп до
основни услуги като здравеопазване, образование и снабдяване с хранителни
продукти. Поради специфичните природни дадености на територията на 10-те
общини от Област Смолян, автомобилният транспорт се явява единственият вид
транспорт.
2.1.2. Актуална демографска ситуация на областта
По предоставени данни от НСИ, в периода 2012-2014 г. населението
намалява с 4% (от 118 751 на 113 984 жители):

Общият брой на селата в областта е 234, като в следствие на много
засиленото обезлюдяване в последните години, 7 от селата са напълно обезлюдели
и в периода 2012–2014 г. нямат регистриран нито един жител.
В 54 села на територията на областта жителите са под 20 души, като са
намалявали постепенно през периода 2012–2014 г., с изключение на с. Пещера,
община Смолян, в което към 31.12.2014 г. има 18 жители, а през 2012 г. – нито
един. По-голямата част от почти обезлюдилите се села (54 села с население под 20
души) са с жители до 10 души, това са общо 33 села, в три от които живее само по 1
лице.
По-голямата част от населението в областта живее в градовете – осемте града
общински центрове на общините Смолян, Златоград, Девин, Мадан, Чепеларе,
Неделино, Рудозем и Доспат. В градовете към 31.12.2014 г. живеят 55,3% от
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населението в областта (63 050 души), а в
души). В следствие на обезлюдяването на
намаление на населението, живеещо в селата,
населението в града. За периода 2012-2014
4,73%, а населението в града с 3,42%.

селата – останалите 44,7% (50 934
малките населени места, темпът на
е по-висок от темпът на намаление на
г. населението в селата намалява с

По данни на НСИ към 31.12.2014 г. най-много жители има в областния
център – община Смолян (39 079 жители), след нея се нареждат община Девин с
11 963 жители, община Мадан с 11 653 жители и община Златоград – 11 471 жители.
Най-малката по население община е Борино (3 362 жители), следвана от община
Баните (4 503 жители).
Видно от Анализа, коефициентът на раждаемост намалява с равномерни
темпове през разглеждания период 2012–2014 г. През 2012 г. неговата стойност е
6,6‰, през следващата година намалява на 6,5‰, а през 2014 г. е 6,4‰.
Коефициентът на смъртност намалява през 2013 спрямо 2012 г. (от 13,3‰ през
2012 на 13,1‰ през 2013 г.), след което през 2014 отново се увеличава (14,2‰), а
стойностите му са значително по-високи от тези на коефициента на раждаемост и
през трите разглеждани години.
Коефициентът на естествен прираст е отрицателен за разглеждания
период, като нараства в отрицателната си стойност от -6,7‰ през 2012 г. на -7,8‰
през 2014 г.
По данни на НСИ към 31.12.2014 г., най-голямата възрастова група в
област Смолян е тази на лицата над 60-годишна възраст – 32 785 жители,
която представлява 28,8% от областното население като жените преобладават над
мъжете. Това е и единствената група от населението, която през изследвания период
нараства значително – от 31 602 през 2012 г. на 32 785 през 2014 г., нарастването е
с 1183 жители. По-голям е и броят на децата между 5 и 9 год. – увеличението е с 46
деца. Останалите възрастови групи са с по-малка численост като на следващо място
се нареждат групите на лицата между 55-59, 50-54 г. и 45-49 г. години, които
представляват съответно 9,1%, 8,5% и 7,7% от населението в областта. Към 2014 г.
най-малката възрастова група са децата до 4 г. – общо 3917 за областта.
Най-застаряващо е населението в община Баните, където 41,5% от жителите
са на възраст над 60 години. Следва община Чепеларе с население над 60 години,
представляващо 33,7% от населението на общината, в община Девин – 30,5%,
община Златоград – 28,9%, Неделино – 28,5% и Борино – 28,3%.
В ситуация на изолираност на селата и ограничен достъп до услуги, помощта
на близките и взаимопомощта остават основен ресурс за хората в напреднала
пенсионна възраст за справяне с ежедневните проблеми. Това допълнително поставя
в неравностойно положение самотните стари хора, които са лишени от партньор или
роднина.
По отношение трудоспособността на лицата, Анализът сочи следните факти:
В периода 2012–2014 г. лицата в подтрудоспособна и трудоспособна възраст
намаляват значително, а лицата в надтрудоспособна възраст се увеличават с всяка
изминала година. По представени данните от НСИ, към 31.12.2014 г. найзначителната част от населението в област Смолян попада в категорията на
трудоспособното
население,
следвано
от
групата
на
лицата
в
надтрудоспособна възраст (пенсионери).
Важен показател, влияещ на броя на населението, е механичният прираст,
който показва до каква степен населението променя своето местоживеене. В
изследвания период миграционните процеси се влошават. През 2013 г. се наблюдава
най-голяма разлика в числеността на двата показателя, с превес на броя на
изселилите се лица от областта. През 2014 г. заселилите се лица са 1102, което е с
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200 повече в сравнение с 2013 г. и коефициентът на механичен прираст леко
нараства.
Висок е процентът на безработица поради реално липсващи добри
възможности за алтернативна заетост в региона. Младите хора са една от найуязвимите социални групи и са изправени пред сериозни предизвикателства в
опитите да се интегрират на пазара на труда. Коефициентът на безработицата в
областта е по-висок през всяка от изследваните години (2012, 2013 и 2014 г.) в
сравнение с коефициента за страната. По данни на Дирекция „Регионална служба по
заетостта” - Пловдив, към 31.12.2014 г. равнището на безработица в област Смолян
е 18,6%. Наблюдава се понижение на безработицата в областта през 2014 г. в
сравнение с предходната 2013 г. Най-висок през 2014 г. е процентът на
безработните лица с начално и по-ниско образование (12,89%), следван от процента
на безработните лица с намалена трудоспособност - лица с увреждания (7,52%). И
през трите анализирани години, групата на безработните лица над 55 г. е найголяма.
По отношение етническата принадлежност, българската етническа група в
областта съставлява 72%, а ромската - 0,04% от общото население. Обобщените
данни показват, че обособени ромски квартали има само на територията на община
Девин, с. Змеица в община Доспат и на територията на община Смолян.
Следвайки спецификата на област Смолян, разпокъсаността и отдалечеността
на населените места на нейна територия, трудния достъп до повечето от тях,
съчетани с продължаващите негативни демографски процеси, неминуемо
предопределят развитието и на образователната система в региона. В средищните
училища се обучават ученици от няколко населени места. Извозването им се
осъществява с училищни автобуса.
Основните причини за свиването на образователната система са
намаляващият брой на децата, недоброто финансово състояние на общините,
които нямат възможност да поддържат съществуващата мрежа от заведения,
миграцията, обезлюдяването и застаряването на областта и на отделни нейни
общини и селища. Особено силно е засегната мрежата от предучилищни заведения и
училища в общините Баните, Борино, Мадан, Неделино, Рудозем. Общинските и
училищните власти обаче пристъпват в краен случай към закриване на паралелки и
учебни заведения и се опитват да използват образованието като антимиграционен
фактор. От друга страна, мрежата от учебни заведения в общини, които са в
относително по-добро икономическо състояние (Чепеларе, Златоград, Смолян) е послабо засегната, което е поредно доказателство за връзката между икономическо и
социално развитие. Налице са следователно признаци, че местните власти разчитат
на образованието като на инструмент за запазване на човешкия потенциал в
региона и отделните негови селища. Върху териториалната организация и
качеството на образователния процес влияние оказват и други две специфични
особености на област Смолян, а именно - географските и инфраструктурните
характеристики. Продължителността на зимния период е около 5 месеца в годината.
При тези обстоятелства извозването на учениците до средищни училища е
изключително трудно, налага се учениците да пътуват ежедневно час или дори два
до средищното училище, а в някои случаи по обективни причини невъзможно. Този
факт в съчетание с продължаващата тенденция към намаляване на броя на
учениците е предпоставка за формиране на маломерни и слети паралелки и за
понижаване на качеството на учебния процес.
Реформите в системата на здравеопазването през последните години водят до
редица негативни влияния върху качественото здравно обслужване на
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населението. Проблемите пред системата на здравеопазването, от гледна точка на
регионалното развитие, могат да се сведат до отдалечеността на мястото на
предлагане на медицинска помощ за жителите на малките населени места,
отдалечени от общинските центрове; непривлекателни лекарски практики, които
остават свободни и липса на квалифициран здравен персонал, както и
съсредоточаване на квалифициран здравен персонал в общинския център. Различни
са проблемите, с които се сблъскват и хората с увреждания: липса на здравни
пътеки, които покриват разходите за лечение; ниски доходи и невъзможност за
закупуване на лекарства и осигуряване на необходимото лечение; липса на
транспорт до здравните заведения. През 2012 и 2013 г. най-много лица са
заболелите лица от болести на органи на кръвообращението, следвани от лицата,
страдащи от болести на дихателната система.
Към 31.12.2014 г. в област Смолян има 65832 жилища в 36036 жилищни
сгради, с общо 5189204 м2 полезна жилищна площ и средно по 45,53 м2 площ на
човек от населението. През 2012 г. са построени 132 жилища, а през 2013 и 2014 г.
броят им намалява съответно на 52 и 33 жилища.
С най-много жилища разполагат физическите лица (към края на 2014 г. – 64
940), следвани от жилищата държавна/общинска собственост (892) Най-малко са
жилищата, собственост на юридическите лица в областта.
Сградният фонд в общината има нужда от обновяване. Повечето
жилищни сгради са построени до 1990 г., след което темпът на строителство пада, а
през 2014 г. са построени едва 33 жилища, почти пет пъти по-малко отколкото през
2012.Липсват механизми, които да стимулират инвестиции в тази насока, което
ограничава възможностите на общинските власти да провеждат социална жилищна
политика. Общините са изключително затруднени да осигурят жилища на
нуждаещите се, като проблемът е по-изострен в големите и средни общини.
Равнището на икономическо развитие в района, измерен с показателя на
човек от населението, показва че въпреки наличието на положителна тенденция на
нарастване, той остава сравнително нисък в сравнение със страната. Средната
стойност на БВП/глава на населението в област Смолян е 7 142 лв. при показател за
страната 11 283лв.
Изводи от проучването: Демографските тенденции за област Смолян, както
и за цялата страна, са неблагоприятни. Населението e застарявaщо както в резултат
на естествените процеси на раждаемост и увеличаващата се смъртност, така и в
резултат на протичащите миграционни процеси, които с годините нарастват.
Застаряващото население се счита за относителен дял в общата численост на
населението, което води до създаване на предпоставки за повишен риск от социална
изключване в определена възрастова група (над 65 години).

2.2. Идентифицирани рискови групи и потребности
Смисълът на социалните услуги е да предпазват хората от рискове (свързани
с тяхната социална интеграция и функциониране) и да подпомагат реинтеграцията в
случаи на вече появили се рискове. Социалните услуги понякога се явяват
заместители на редица нерешени обществени проблеми от сферата на
образованието, здравеопазването, жилищната политика и пазара на труда. В
резултат на това често се стига до настаняване на деца в домове поради липса на
битови и жилищни условия за семейството; настаняване на възрастни хора в домове
поради затруднен достъп до здравни грижи; запазване на специализирани
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институции в малките населени места поради сигурната заетост на трудоспособното
население.
Анализът на ситуацията и оценката на потребностите в област Смолян сочи
като основен рисков фактор „равнище на доходите” и „възраст”. Факторът „равнище
на доходите” засяга почти всички групи от населението, но особено уязвими са
хората с ниски доходи или без постоянни такива. В съчетание с останалите фактори,
изброени по-долу, формира самостоятелни рискови групи:
безработица при трудоспособното население: Свързана е със
социално-икономическото развитие на общностите и основен рисков фактор,
свързан с доходите и стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст.
Трайната безработица безспорно поражда и други рискове, които не са свързани
само с липсата на доходи.
По официални данни от РСЗ, изнесени в Доклада от проучването,
коефициентът на безработицата в област Смолян е по-висок през всяка от
изследваните години (2012, 2013 и 2014 г.) в сравнение с коефициента за страната.
Към 31.12.2014 г. равнището на безработица в област Смолян е 18,6% и бележи
известен спад в сравнение с 2013 г.
От групата на безработните най-засегнати са: хората, които не са завършили
основното си образование или са с ниско ниво на образование; младежите на
възраст от 25 до 29 г., хората в предпенсионна възраст (над 55 г.); хора с
увреждания; майки с деца.
структура и численост на семейството – непълни, многодетни, с
повече нетрудоспособни членове: Видно от Анализа се отчита намаление в броя на
многодетните семейства: през 2012 г. многодетните семейства са234и полагат грижи
за601 деца; през 2013 г. –183 семейства за 590 деца; през 2014 -170 семейства за
442 деца. Увеличава се броят на непълните семейства (с един родител): през 2013 г.
семействата са 149 и същите се грижат за 177 деца, а през 2014 г. 190 семейства
полагат грижи за 237 деца.
Информацията за структурата на семействата е единствено от броя на
подпомаганите от дирекциите „Социално подпомагане“ и ограничава възможностите
за анализ на статистическите данни за отделните общини. Допълнителна трудност
представлява и фактът, че през последните години нараства броят на двойките,
които съжителстват и отглеждат своите деца без наличие на брак.
Коефициентът на брачност в област Смолян намалява от 2,1 ‰ през 2012 г. на 1,9
‰ през 2013 г. През 2014 г. нараства на 2,2 ‰. Коефициентът на бракоразводност
нараства от 0,6 ‰ на 0,7 ‰ и 0,8 ‰ съответно за 2012, 2013 и 2014 г.
ниски доходи на хората в надтрудоспобна възраст: Анализът сочи,
че към края на 2014 г. за областта в над трудоспособна възраст са 28 686 лица, а
под трудоспособна възраст – 14 094 лица. С най-голям брой в населението в над
трудоспособна възраст са общините Смолян – 9 905, Девин – 3 227, Златоград –
2 879, Мадан – 2 662 и Чепеларе – 2 157. От всички хора в пенсионна възраст, които
срещат трудности по отношение на доходите, най-засегнати са лицата с минимален
размер на пенсиите и лицата в пенсионна възраст, които по различни причини са без
право на пенсия.
увреждане или здравословен проблем на член от семейството: От
значение за формиране на рисковите групи е наличието на тежък здравословен
проблем или увреждане на член от семейството, които изискват непрекъснати,
допълнителни разходи, които натоварват допълнително семейния бюджет. Ако
състоянието му изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага
грижи в ежедневието, това води до невъзможност за трудова реализация и
допълнително задълбочаване на проблемите, свързани с доходите.
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Най-засегнати от този фактор са хората с увреждания, в т.ч. и зависимости,
както и семействата, в чиито състав има човек с увреждане или с тежък
здравословен проблем. За периода 2012-2014 г. по данни от Анализа нараства броят
на децата с увреждания от 287 за 324. По данни от дирекциите „Социално
подпомагане” броят на лицата с увреждания също се увеличава: 2012 г.–6 302, 2013
г.–6 549, 2014 г. – 6867 лица (за периода 2012-2014 увеличението е с 565 лица).
Само с 3 е по-голям броят на децата с увреждания през 2014 г. в сравнение с 2012
г.: 2012 – 312 деца, 2013 г. – 314, 2014 – 315 деца с увреждания.
принадлежност към етнически малцинства: В ромските общности са
налице различни фактори, пораждащи бедността – ранно отпадане от училище,
ниско образование и/или липсваща професионална квалификация на голяма част от
жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени
възможности за заетост, лоши битови условия и др.
Местоживеене в отдалечени и/или изолирани населени места:
Населението от отдалечените от общинския център населени места изпитва
затруднения за физически достъп до здравни и образователни услуги. В областта на
здравната помощ затрудненията са в достъпа до лекарски практики, специализирана
медицинска помощ, спешна помощ, лекарства. Затрудненията в достъпа до
навременна медицинска помощ влошават здравното състояние на населението, което
в последствие води до по-големи разходи за лечение. За децата и младежите от тези
населени места това изисква допълнителни разходи, свързани с транспорт или с
разходи за квартира, ако децата учат в средно учебно заведение в друго населено
място.
От съществено значение за превенцията и преодоляването влиянието на
рисковите фактори, свързани с доходите, е предприемането на конкретни мерки
и услуги по отношение на идентифицираните рискови групи:
 стимулиране на заетостта за преодоляване на безработицата сред
трудоспособното население чрез активни програми и мерки на пазара на труда;
 подкрепа и услуги за семейства на хора с увреждания. Оптимизиране на
системите на здравеопазването и образованието;

доходи.

подпомагане и услуги на хора в надтрудоспособна възраст с минимални



подпомагане и услуги на хора от многодетни и непълни семейства.



поддържането на жилищния фонд в населените места.

Вторият основен параметър – „възрастта”, влияе върху уязвимостта на
населението, спрямо възможностите за самостоятелност на хората и необходимостта
от подкрепа. При определяне на необходимите условия за нормален стандарт за
живот се извеждат и възможностите за грижа за близките, които имат нужда – деца
или старите хора.
Във връзка с тези фактори на територията на област Смолян се формират две
основни рискови групи “деца” и “стари хора”. Както и при доходите, параметърът
„възраст” не формира самостоятелно рискови групи, а само в съчетание с други
обстоятелства - в случая наличие или липса на близки и възможностите им да
предоставят грижи. Възрастта влияе върху уязвимостта на населението на областта в
комбинация със следните фактори:
- наличие на лица, отговорни за децата и възможност да предоставят
грижа: Отговорните възрастни, ангажирани с предоставянето на грижи за децата, са
техните родители. Роднините, най-често баби и дядовци, са включени активно в
отглеждането на децата, като това е широко разпространена практика в семействата
от всички социално-икономически слоеве на населението. Грижата за децата
традиционно се споделя между различните поколения в рамките на разширеното
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семейство. Много често родителите реално отсъстват, най-често са на работа в други
населени места или в чужбина. Голяма част от трудностите при осъществяване на
адекватни политики, мерки и услуги по закрила на детето са свързани с
отговорностите по отношение на детето. Групите, които се формират във връзка с
грижата или отсъствието на грижа за децата от страна на биологичните родители,
са: деца, чиито родители имат трудности при отглеждането им – липса на достатъчно
възможности (доходи, родителски капацитет); наличие на увреждане на детето;
проблемно поведение на детето; деца в риск да бъдат изоставени от своите
родители; деца, с мярка за закрила – настанени в специализирани институции;
настанени в приемни семейства; настанени при близки и роднини; деца, без
родителски контрол, които не са обект на закрила, отглеждани от свои близки.
- предоставяне на грижи за възрастни и стари хора от техни близки:
Остаряването се обуславя не само от генетични предпоставки и биологични процеси,
но се повлиява съществено и от физически, психически и социални фактори. В този
смисъл се обуславя необходимост от полагане на грижи за възрастните хора.
Традиционно, грижата се възприема като задължение на техните деца, но през
последните години се наблюдава промяна в нагласите, поради причини като все порядко съвместно съжителство между различните поколения, установяване на
младите в други градове, а често и в различни държави. В тази връзка, развитието
на социални услуги в подкрепа на грижите за възрастните хора се възприема като
облекчение и за двете страни. Групите, които могат да се формират във връзка с
грижата или отсъствието на грижа са самотни стари хора, които живеят сами, са;
възрастни хора, в т.ч. хора с увреждания; лица, настанени в специализирани
институции.
С цел, превенция и преодоляване влиянието на рисковите фактори, свързани
с възрастта, е предприемането на конкретни мерки и услуги по отношение на
идентифицираните рискови групи:
 Предоставяне на услуги и подкрепа на приемни родители, близки и
роднини, осиновители, които осигуряват родителски грижи за децата;
 Предоставяне на услуги и подкрепа на родители, които имат различни по
характер трудности при отглеждането на своите деца; Насърчаване на активния
живот на възрастните хора чрез стимулиране на физическата активност и участие на
пазара на труда и комплексно участие на възрастните в социалния, икономически,
културен, духовен и граждански живот;


Гарантиран достъп до социални услуги.

2.2.1. Обобщение на рисковите групи деца в област Смолян и техните
потребности
Уязвими или още наречени рискови, са групите от хора, които търпят
ограничения по отношение участието им в социалния живот и човешките права.
Поради причини от различен характер попадат в риск от социално изключване.
Особено внимание и грижа изискват най-уязвимите от тях-децата и лицата с
увреждания, деца и лица, трайно отделени от своята семейна среда, самотни стари
хора и др. Те са приоритетните рискови групи сред населението.
2.2.1.1. Деца


Деца, чиито родители имат трудности при отглеждането им
поради:

-

социално-битови проблеми на родителите (липса на жилище; липса на
постоянни доходи в семейството; многодетни семейства):
Това са проблеми, свързани с реални трудности при отглеждане на децата, т.
е. дадености, които са факт и нямат отношение към личността на родителите, като
липса на жилище; липса на постоянни доходи в семейството; многодетни семейства.
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-

проблеми, породени от липса на умения или невъзможност за
родителстване:
Тези проблеми са свързани предимно с индивидуалните трудности на
родителите за осъзнаване и посрещане на потребностите на децата – в случаи на
непълни семейства, разведени родители; родители с увреждания, родители, които са
в чужбина. През последните години броят на децата на родители в чужбина се е
увеличил. Проблемите основно са свързани с трудностите, които срещат роднините
при отглеждането им:
- наличие на увреждане на детето - брой на децата с увреждания: Баните –
13, Борино – 9, Девин – 31, Доспат – 25, Златоград – 28, Мадан – 41, Неделино – 15,
Рудозем – 30, Смолян – 117, Чепеларе – 15, всичко за областта – 324.
Независимо от направените промени по отношение на подпомагането и
предоставянето на услуги на родители, които отглеждат дете с увреждане,
направеният анализ показва, че все още основните затруднения на родителите са от
финансово
естество
(осигуряване
на
лекарства,
консумативи,
лечение,
рехабилитация). В същото време потребностите на децата с увреждания са свързани
и с възможностите за включване и реализация.
- проблемно поведение на детето:
Може да се твърди, че системата за закрила на детето не разпознава в
достатъчна степен тези деца като деца в риск, т.е. те не са приоритетна група,
независимо че социален работник взема участие в работата на Местните комисии за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Налице е
различен подход към детето от страна на органите които прилагат ЗЗД и ЗБППМН.
Логично за системата за закрила е да възприема проявата на детето като сигнал за
проблем, който е основание за закрила, а не повод за наказание.
Много често проблемите при децата са провокирани от проблеми, свързани с
родителския капацитет и липсата на услуги за подкрепа на родителите.
По подадени данни от страна на общините в област Смолян за общия брой на
децата с наличие на проблемно поведение за периода 2012-2015 г., същите са:
Баните – 0, Борино – 3, Девин – 9, Доспат – 0, Златоград – 5, Мадан – 7, Неделино –
2, Рудозем – 4, Смолян – 5, Чепеларе – 0.


Деца, настанени в специализирани институции и услуги от
резидентен тип
В съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията
на децата в България“ е закрита специализираната институция за деца – Дом за
медико-социални грижи за деца в с. Широка лъка през 2012 г. и са предприети
мерки за намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа
(ДДЛРГ) „Катя Ванчева“ в с. Широка лъка, община Смолян, считано от 01.01.2016 г.
 Деца, настанени в приемни семейства
Настаняването на дете в приемно семейство е решение на конкретния
проблем, но не би следвало да е трайно решение. Съществува дълга традиция на
работа в Областта на приемната грижа. По данни от 2015 г. в област Смолян има 75
действащи приемни семейства с настанени в тях 61 деца.
 Деца, настанени при близки и роднини
Настаняването на деца при роднини и близки е една от формите на споделена
грижа в рамките на разширеното семейство и намира широко приложение през
последните години.
Общият брой на настанените деца в семейства на роднини и близки към
31.12.2015 г. е 72 деца по данни на дирекциите „Социално подпомагане“ - Девин,
Златоград, Мадан и Смолян. При тези деца е необходима подкрепа на хората, които
са поели грижа за отглеждане на децата, вместо техните биологични родители.
Проблемите се отнасят също до потребностите на децата да получават
адекватни грижи и до потребностите на роднините и близките да бъдат подкрепени
при предоставяне на грижите за настанените при тях деца.
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2.2.2. Обобщение на рисковите групи възрастни хора с увреждания и
стари хора на територията на областта
2.2.2.1.Възрастни хора с увреждания
За целите на анализа е използвана основно информация за броя на хората с
увреждания от дирекциите „Социално подпомагане” на територията на областта.
Регистрираните случаи са основно подпомагани лица по реда на Закона за
интеграция на хората с увреждания. Информацията за броя лица с увреждания не е
непълна, тъй като не съдържа данни за всички лица с трайно намалена
работоспособност от 50 до 70%, тъй като по-голямата част от тях нямат право на
месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ.
За периода 2012-2014 г. анализът сочи, че броят на възрастните хора с
увреждания нараства. През 2012 г. те са 6 302, а през 2014 г. – 6 867, което е с 565
лица повече.
Основните идентифицирани потребности на хората с увреждания са:
-

предоставяне на здравни услуги за възстановяване и рехабилитация;

-

предоставяне на социални услуги за развиване на умения за независим
живот;

-

обучения за придобиване на професионални умения, квалификация и
преквалификация, с цел активно включване на пазара на труда;

-

необходимост от подкрепа за лицето и семейството;

-

осигуряване на подкрепа за социално включване;

-

осигуряване на достъпна архитектурна среда.

 Хора с увреждания, настанени в специализирани институции
На територията на област Смолян функционират две специализирани
институции за възрастни хора с психични разстройства: Дом за възрастни хора с
психични разстройства за жени в с. Ровина, общ. Смолян, с капацитет 87 места и
пълна заетост и Дом за възрастни хора с психични разстройства за мъже в с.
Петково, общ. Смолян, с капацитет от 100 места и заетост на 100%. От
потребителите на ДВХПР-Петково трайно институционализирани са 42%, с престой
над 10 години, а от потребителите на ДВХПР-Ровина –52%.
Към края на 2015 г. настанените лица от Смолянска област в двата дома са
28, което е 15,05% от общия брой. Разпределението им по общини е както следва:
Смолян- 15, Девин - 5, Чепеларе - 4, Баните – 2 и Мадан - 2. Чакащите за
настаняване за двете СИ са 9 лица: от община Смолян – 5 и от общините Девин,
Златоград, Мадан и Чепеларе по 1 лице. Останалите потребителите и в двата дома са
от други области на страната.
По данни на ДСП-Смолян, към края на 2015 г. броят на желаещите лица да
ползват социални услуги в специализирани институции и социални услуги
резидентен тип в цялата страна е следният:
за област Смолян чакащи за настаняване за СИ за лица с психични
разстройства – 11 (8 от община Смолян, и по 1 от общините Мадан, Неделино и
Чепеларе) и 8 за СУ резидентен тип (всички от община Смолян);
за областта чакащи за настаняване в СИ за лица с умствена
изостаналост – 7 (4 лица от община Смолян, 2 от Девин и 1 от Борино) и 2 за СУ
резидентен тип от община Смолян;
деменция.

1 лице от община Смолян чака за настаняване в СИ за лица с

 Хора с увреждания, които живеят в домашна среда
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Като цяло проблемите на тази група са свързани с възможността за социално
включване, т.е. ефективен достъп до пазара на труда, качествена здравна грижа,
медицинска и социална рехабилитация, общуване и придвижване. Направеното
проучване показва, че услугите за тези хора са недостатъчни. От подкрепа и
заместване се нуждаят и семействата на хора с увреждания, които изискват
непрекъсната грижа.
 Стари хора в специализирани институции
В област Смолян има една специализирана институция за стари хора – Дом за
стари хора в с. Фатово, общ. Смолян. Капацитетът на услугата е 90 места, а
заетостта към края на 2015 г. е от 78 потребители. Настанените потребители от
област Смолян са 45, което е 50% от общия брой. По общини разпределението е
следното: Смолян – 26 лица, Девин – 6, Баните и Рудозем по 4, Чепеларе – 3,
Неделино и Мадан – по 1.
 Самотни стари хора, които живеят в домашна среда
Животът на старите хора в отдалечени и изолирани населени места е
изключително затруднен, основно поради липсата на достатъчно средства, достъп до
здравеопазване, невъзможност или затруднения с осъществяването на комуналнобитови дейности и най-вече социалната изолация.
Самотноживеещите стари хора имат потребности от:
-

социални услуги за оказване на помощ при извършване на
ежедневните дейности - поддържане на лична и битова хигиена,
пазаруване, придружаване и др.;

-

достъп до медицинска помощ и здравни услуги;

-

осигуряване на
лекарства;

-

осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа.

достъп до аптеки и помощ

при закупуване

на

По данни на НСИ към 31.12.2014 г., най-голямата възрастова група в област
Смолян е тази на лицата над 60-годишна възраст – 32 785 жители, която
представлява 28,8 % от областното население, като жените преобладават над
мъжете. Това е и единствената група от населението, която през изследвания период
нараства значително – от 31 602 през 2012 г. на 32 785 през 2014 г., нарастването е
с 1183 жители. Най-застаряващо е населението в община Баните, където 41,5 % от
жителите на общината са на възраст над 60 години. Следва община Чепеларе с
население над 60 години, представляващо 33,7 % от населението на общината, в
община Девин – 30,5 %, община Златоград – 28,9 %, Неделино – 28,5 % и Борино –
28,3 %.

2.3. Изводи за състоянието на мрежата от услуги в област
Смолян
2.3.1. Общи изводи
В резултат на изпълнението на Областната стратегия за развитието на
социалните услуги в област Смолян (2011-2015) г. се извеждат следните
заключения:
 От планираните социални услуги са разкрити 14 нови услуги от рода на
центрове, в т. ч. и резидентни услуги. Същите все още не покриват в
достатъчна степен реалните потребности и не обхващат всички рискови
групи. Неразкритите са 17 услуги.
 Към края на 2015 г. 23 услуги са делегирана от държавата дейност, а 3
функционират с проектно финансиране.

↑ към съдържание

24

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

 Социалните услуги, които се предоставят в общността, преобладават пред

специализираните институции по отношение на вида и капацитета и са
съсредоточени предимно в общинските центрове.
 Неравномерно е разпределението на социалните услуги по общини. Най-много
от тях са концентрирани в община Смолян, а в две от общините-Баните и
Борино, се предоставят само социалните услуги в семейна среда - Личен
асистент и Приемна грижа.
 „Социално договаряне“ (т.е. възлагането на социални услуги) все още е
предизвикателство. Независимо от възможностите в нормативната уредба,
само Община Смолян е провела конкурс за предоставяне на социални услуги
в партньорство с НПО на 4 от услугите (КСУДС - Смолян).
 Все още не е преодолян недостигът от квалифициран персонал в системата на
социалните услуги най-вече в малките населени места и общини.
2.3.2. Изводи за услугите за деца
 Ускорен процес на деинституционализацията за деца чрез развитие на
алтернативни социални услуги за деца и семейства: закрита специализирана
институция за деца - ДМСГД през 2012 г.; функционираща само една СИ за
деца – ДДЛРГ със заетост към края на 2015 г. – 14 места (10 деца на
седмична и 4 на постоянна грижа).
 Ограничен е достъпа и е направена оценка на риска за настаняване на деца в
ДДЛРГ, тъй като са развити и продължават да се развиват социалните
услугите в общността.
 Изградена широка мрежа от социални услуги за деца и семейства в риск на
територията на областта: 6 Центъра за обществена подкрепа, 2 Общностни
центъра, 1 Център за социална рехабилитация и интеграция, 2 Дневни
центъра за деца с увреждания и 2 за деца и лица с увреждания, 3 Центъра за
настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания и 1 за
деца/младежи с увреждания, Приемна грижа в 9 общини, Наблюдавано
жилище за младежи от общността и напускащи специализирани институции.
 По отношение на капацитета на социалните услуги за деца в област Смолян е
налице преобладаващ брой на местата в услугите в общността, в сравнение с
капацитета в специализираната институция.
 Приемната грижа в областта е развита на високо ниво (в 9 от 10-те общини),
като настаняването при близки и роднини и в приемни семейства се използва
като основен ресурс за отглеждане на децата в семейна среда.
 В ДЦДВУ-Смолян и ДЦДЛУ-Златоград освен в Центровете, се предоставят и
мобилни услуги по домовете.
2.3.3. Изводи за услугите за възрастни с увреждания и стари хора
 По отношение на капацитета на социалните услуги за възрастни в област
Смолян е налице преобладаващ брой на местата в СИ, в сравнение с
капацитета в СУ в общността.
 Специализираните институции в областта за възрастни хора с увреждания и
стари хора обслужват в голяма степен ползватели от други области – 28% от
лицата са от областта, а 72% - от страната. Налице са чакащи от областта за
настаняване както в СУ, така и в СИ.
 Големият капацитет на институциите за възрастни с увреждания и стари хора
в област Смолян не дава възможност за индивидуализиране на грижата и
създава рискове за влошаване на състоянието на настанените лица. Дава се
превес на груповата работа и занимания пред прилагането на индивидуален
подход към потребителите.
 Социалните услуги в общността за възрастни, които съществуват са два
Дневни центъра за деца и възрастни хора/лица с увреждания, два Центъра за
социална рехабилитация и интеграция, един Дневен център за стари хора и
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един Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания,
Домашен социален патронаж (само в една община), Личен асистент/Домашен
помощник/Социален асистент, които са недостатъчни като брой и капацитет,
за да посрещнат задоволяването на потребностите на нуждаещите се от
областта.
 По отношение оптимизацията на социалните услуги успехи са постигнати в
организацията на работа в ДЦДВУ - Смолян, ДЦДЛУ – Златоград и ЦСРИ Златоград чрез развиване на мобилен компонент.
 С проектно финансиране са извършени строително-ремонтни дейности и
модернизиране на базите на трите СИ и ДЦДВУ – Смолян.
 Персоналът на услугите за възрастни ползват в недостатъчна степен
методическа подкрепа, обучения, супервизии и обмяна на добри практики.
2.3.4. Препоръки към заинтересованите страни по изпълнение на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016-2020)
 Прецизиране на планираните, но неразкрити социални услуги в
Областната стратегия 2011-2015 г. във връзка с потребностите на рисковите групи
на територията на областта.
 Планиране на интегрирани, междусекторни
обхващане на максимален брой хора от рисковите групи.
 Планиране
на
мерки
и
дейности
деинституционализацията на грижа за деца.

за

и

мобилни

услуги

финализирането

за
на

 Залагане на мерки и дейности, свързани с разработването на планове за
реформиране и преструктуриране на трите специализираните институции за
възрастни хора с психични разстройства и стари хора.
 Планиране на междусекторни услуги в общността за извеждане и
подкрепа на лица, чието здравословно състояние не отговаря на профила на
институцията от трите специализирани институции, както и за превенция на
настаняването в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа.
 Планиране на мерки и дейности за изграждане на социални услуги от
резидентен тип за лица с психични заболявания, умствена изостаналост и деменция.
 Планиране за разширяване на услугите в домашна среда с проектно или
общинско финасиране с цел, да се достигне до гражданите в риск, намиращи се в
социална изолация в отдалечените населени места.
 Залагане на мерки и дейности за повишаване квалификацията на
персонала в СИ СУ.
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Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните
услуги
3. Визия и цели
3.1. Визия
Разработването и приемането на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги обединява усилията и желанието на всички заинтересовани
страни в област Смолян за създаването на условия за пълноценно участие в
обществения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално
изключване чрез предоставянето на достъпни и качествени социални услуги и
грижа. Стратегията ще подкрепя местните общности, уязвимите групи и лицата в
риск чрез преодоляване на неравномерността в развитието на социалните услуги,
разширяване на обема, реформиране и оптимизиране на вече съществуващите и
разкриване на нови форми на социални услуги. За постигането на своите цели
Стратегията предвижда развиването на ефективна система от социални услуги,
адекватни на потребностите на общността. Чрез Стратегията, област Смолян се
присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност за равен
достъп, грижа и интеграция за хората от рисковите групи, пълноценна реализация и
повишаване качеството им на живот.

3.2. Ценности и принципи
Основна ценност за Областната стратегия за развитие на социалните услуги е
всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите за реализация, без
значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално
положение, религиозна принадлежност и сексуална ориентация.
Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането и
предоставянето на социални услуги:
 Съответствие на социалните услуги с международно признатите права на
човека и права на детето;
 Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република
България;
 Поддържане на мрежата от партньорства на местно ниво и участие на
всички заинтересовани страни в процеса на планиране;
 Създаване на гъвкави и иновативни услуги, съобразени с конкретните
нужди и потребности на потребителите;


Насърчаване развитието на услугите в общността;



Предоставяне на услуги от институционален тип само като крайна мярка;


Смолян;

Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на област

 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички
социални групи;

Водещи са интересите на потребителите при планиране и предоставяне
на социални услуги;
 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики и опит при
педоставянето на социални услуги;
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Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства;

 Подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и
умения в съответствие с критериите и стандартите;
 Социалните услуги следва да се предоставят според потребностите, а не
според възможностите на отговорните органи.

услуги.

Насърчаване на доброволното участие при предоставяне на социални

3.3. Приоритети на Областната стратегия
3.3.1. Приоритетни направления
Приоритетните направления на Областната стратегия са изведени в
съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта
от спешна намеса за решаване на ключови/критични социални проблеми на
жителите в областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране
и изпълнение на услугите и мерките за социално включване. Избраните приоритетни
направления за съдържанието на социалните услуги включват:
 Развитие на социални услуги в общността за подкрепа на 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
извън семейството; 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.
 Деинституционализация на грижата и разширяване на достъпа до
социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания.
На територията на област Смолян има 3 специализирани институции за
възрастни. Областната стратегия трябва да изиграе своята роля за намаляване дела
на хората с институционални грижи в областта чрез развиване на социални услуги
за извеждането им, преструктуриране на институциите, развиване на качествени
социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, развиване на
иновативни и мобилни форми за обхващане на максимален брой лица в риск, което
ще съдейства за оставането им в своя собствен дом и общност.
Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното
изпълнение на основните дейности в Областната стратегия, обхващат:
 Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени
и ефективни социални услуги
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 областна политика за развитие на човешките ресурси в услугите и общинските
администрации чрез обучения, супервизия и различни форми на подкрепа.
Предвижда се развитие на механизми и стимули на областно ниво за подкрепа на
доставчиците на социални услуги с цел, непрекъснато повишаване качеството на
социалните услуги.
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 Междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество при
планирането и предоставянето на социални услуги.
Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво
изисква активно развиване на партньорствата между общините в областта по
отношение на конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. В
зависимост от характера на проблемите на хората в риск, следва да се прилага
комплексна намеса, която може да се постигне чрез връзки на взаимодействие
между различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане,
образование, здравеопазване, инфраструктура и др.
3.3.2. Целеви групи
Планираните дейности в Областната стратегия ще обхванат всички
идентифицирани рискови групи при анализа на ситуацията в област Смолян:
-

Децата в ранна възраст

Доказано е, че интервенциите по отношение на децата в ранна възраст имат
значим ефект по отношение на прекъсване на цикъла на бедност за тези деца.
Инвестирането в предучилищна възраст е от решаващо значение и за успешната
интеграция на децата в риск в училище. Стратегията предвижда създаване на
услуги за развиване на уменията за родителстване на родителите с малки деца и
подкрепа за задържане на децата в семействата.
- Уязвими семейства с деца
Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия
за задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа
към тях. Вниманието към семействата има своето отражение и върху демографската
ситуация в областта. Услугите към семействата целят подкрепа за интегритета на
семейството и за развиването на уменията и ресурсите за социална интеграция на
семейството като цяло и на индивидуалното развитие на неговите членове.
Деца, изоставени след раждането си, които се отглеждат в
семейства на близки или в приемни семейства
Стратегията предвижда комплекс от услуги за децата и техните семейства
чрез подкрепа за тяхната реинтеграция в биологичните и разширени семейства,
осиновяване, отглеждане в семейна среда на приемни родители или (в краен
случай) отглеждане в резидентни услуги, които са близки до семейната среда.
- Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище
Отпадането от училище и липсата на образование е един от най-сериозните
фактори за попадане в ситуация на множество рискове – бедност, противоправно
поведение, насилие, зависимост и др. Стратегията предвижда комплекси
интервенции между социалната и образователната сфера насочени към подобряване
на тяхното взаимодействие, развиване на приятелска за децата образователна
среда, преодоляване на социалните затруднения за посещаване на училище.
- Деца и възрастни с увреждания.
Въпреки постигнатото през последните пет години, децата и възрастните с
увреждания изпитват затруднения в своята социална интеграция поради
непригодеността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи,
образователна система. Развитието на услугите и мерките за тези групи целят
подкрепа за развитие на техните умения и способности и промяна на средата по
посока на създаване на условия за интеграцията им.
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Възрастни хора с
специализирани институции

увреждания

и

стари

хора,

настанени

в

За хората с институционални грижи, Стратегията предвижда подобряване
качеството на грижа с предоставяне на социални услуги в общността, в частност резидентни услуги, така че средата да е близка до домашната и да дава възможност
за достоен живот на хората в неравностойно положение. Предвижда се
преструктуриране на специализираните институции.
Хора с увреждания, които живеят в домашна среда
Въпреки постигнатото през последните пет години, хората с увреждания
изпитват затруднения в своята социална интеграция поради непригодеността на
средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи, Развитието на
услугите и мерките за тези групи целят подкрепа за развитие на техните умения и
способности и промяна на средата по посока на създаване на условия за
интеграцията им.
-

Самотни стари хора, които живеят в домашна среда

Демографските тенденции в областта показват значителен дял на самотни
стари хора, голяма част от които живеят в отдалечените населени места на област
Смолян. Те изпитват затруднения в своето ежедневно обслужване и достъпа до
здравеопазване. Услугите за самотните стари хора ще включват подкрепа в тяхното
ежедневие за задържането им в обичайната им среда и посрещане на основните им
нужди.

3.4. Цели
3.4.1 Общи и специфични цели
За осъществяването на визията на Областната стратегия, във всяко от
избраните приоритетни направления са набелязани общи и специфични цели и
задачи:
Приоритетно направление 1: Развитие на социални услуги в общността за
подкрепа на деца и семейства в риск.
Обща
цел
1:
Предотвратяване
на
рискове
и
поддържане
на
междуинституционална работна среда, която да осигурява професионална
подкрепа и възможност за качествено функциониране на социалните услуги
в общността и приемната грижа, резултати от реализирания процес по
деинституционализацията за деца на територията на област Смолян.


Специфична цел 1.1. Финализиране дейностите по закриване на
специализираните институции за деца и младежи на територията на област
Смолян.



Специфична цел 1.2. Предоставяне на услуги по превенция за деца и
семейства в риск и услуги, развиващи и подкрепящи форми на алтернативна
семейна грижа.

 Специфична цел 1.3. Предоставяне на социални услуги за подкрепа на
социалното включване на децата с увреждания.



Специфична цел 1.4. Специфична цел 1.4. Създаване на нови социални
услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които
развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

Приоритетно
направление
2:
Деинституционализация
на
грижата
и
разширяване на достъпа до социални услуги за възрастни хора и хора с
увреждания.
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Обща цел 2: Създаване на условия за независим и достоен живот на
възрастните хора и хората с увреждания посредством предоставянето на
качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа на
територията на област Смолян.


Специфична цел 2.1. Превенция на риска от институционализация чрез
предоставяне на алтернативни форми на социални услуги в общността за хора
с увреждания.



Специфична цел 2.2. Предотвратяване на рискове, водещи до социално
изключване и изолация на старите хора чрез разкриване и развитие на
социални услуги, осигуряващи спокоен и достоен живот на старите хора.



Специфична цел 2.3. Намаляване броя на лицата в специализираните
институции на територията на област Смолян и разработване на планове за
преструктуриране на институциите.

Общите
и
специфични
цели
във
функционалните
направления на Областната стратегия включват:
Приоритетно направление 3: Развитие на капацитета за
предоставяне на качествени и ефективни социални услуги.

приоритетни
управление

и

Обща цел 3: Гарантиране качеството и ефективността на социалните услуги
чрез поддържане на необходимия капацитет за управление на областно и
общинско ниво и осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за
предоставяне на услуги.


Специфична цел 3.1. Стимулиране развитието на административния и
организационния капацитет на областно и общинско ниво за прилагане на
интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно положение.



Специфична цел 3.2. Осигуряване на подкрепа на персонала на социалните
услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в
съответствие с новите изисквания и стандарти.



Специфична цел 3.3. Оказване на подкрепа при въвеждането на
информационния масив на междуобщинско и междусекторно ниво на
Интегрираната информационна система, осъществяваща се от Агенция
социално подпомагане - София.

Приоритетно направление 4: Междуобщинско партньорство и междусекторно
сътрудничество при планирането и предоставянето на социални услуги.


Обща цел 4: Запазване и повишаване ефикасността на услугите и
допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско
партньорство и междусекторно сътрудничество.



Специфична цел 4.1. Налагане на ефективни механизми за междусекторно
сътрудничество и развитие на смесени услуги и информационни програми –
здравно- социални, социално-образователни.



Специфична цел 4.2. Продължаване работата за мотивиране на общинските
администрации към междуобщинското партньорство в социалните услуги.
3.4.2. Ключови индикатори за постиженията на Стратегията

Ключовите индикатори за успеха на Стратегията през петгодишния период на
действие са:
-

финализиране деинституционализацията на грижи за деца и закриване на
ДДЛРГ – с. Широка лъка, общ. Смолян;

↑ към съдържание

31

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

приоритетно настаняване на деца в риск в утвърдени приемни семейства и
семейства на близки и роднини пред резидентната грижа в ЦНСТ;
повишаване професионалния капацитет на приемни родители и семейства
чрез обучения и консултации;
развитие на създадения капацитет за обхващане на децата с увреждания в
област Смолян в услуги, предоставящи медицинска и социална
рехабилитация;

-

развитие на мобилни услуги за обхващане на максимален брой лица с
увреждания и самотни възрастни хора в отдалечените населени места на
областта;

-

изграждане на нови социални услуги в общността за хората с психични
разстройства, умствена изостаналост и деменция.

-

насърчаване развитието на междуобщинските услуги и изграждане на нови
такива;

-

разширяване на услугите в домашна среда и повишаване качеството на
живот на старите хора;

-

внедряване на Интегрираната информационна система на Агенцията за
социално подпомагане (ИИС на АСП) на всички нива - областно и
общинско;

4. Интервенция – социални услуги и мерки
4.1. Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на
социални услуги в общността за подкрепа на деца и семейства
в риск.
Обща цел 1: Предотвратяване на рискове и поддържане на
междуинституционална работна среда, която да осигурява професионална
подкрепа и възможност за качествено функциониране на социалните услуги
в общността и приемната грижа, резултати от реализирания процес по
деинституционализацията за деца на територията на област Смолян.
Специфична цел 1.1. Финализиране дейностите по закриване на
специализираните институции за деца и младежи на територията на област
Смолян.
Мярка 1.1.1. Закриване на ДДЛРГ-Широка лъка.
С Решение № 1081 от 27.08.2015 г. на Общински съвет – Смолян е дадено
съгласие за намаляване на капацитета на ДДЛРГ „Катя Ванчева” – с. Широка лъка от
30 на 20 места, считано от 01.01.2016 г. През периода на стратегията ще се търсят
възможности за реализиране на планираното закриване на ДДЛРГ.
Мярка 1.1.2. Разкриване на ЦНСТДМБУ с изявени дарби в с. Широка лъка,
общ. Смолян. Планира се услугата да бъде разкрита като държавно делегирана
дейност с капацитет 15 места през 2017 г.
Специфична цел 1.2. Предоставяне на услуги по превенция за деца и
семейства в риск и услуги, развиващи и подкрепящи форми на
алтернативна семейна грижа.
Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца в
Центрове за обществена подкрепа.
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Продължаване и развиване дейностите на ЦОП за обхващане на децата и
семействата в риск в област Смолян.
Областната
стратегия
предвижда
утвърждаване
на
дейностите
в
съществуващите Центрове за обществена подкрепа в общините Девин, Доспат,
Златоград, Неделино, Рудозем и Смолян. Планира се разширяване на капацитета на
някои от тези услуги:
- увеличаване
01.01.2016 г.;
- увеличаване
2018 г.
- увеличаване
- увеличаване
- увеличаване

капацитета от 20 на 50 места на ЦОП – гр. Девин, считано от
капацитета от 35 на 50 места на ЦОП – гр. Златоград през
капацитета от 25 на 40 места на ЦОП-Неделино до 2020 г.;
капацитета от 20 на 40 места на ЦОП-Рудозем до 2020 г.;
капацитета от 30 на 40 места на ЦОП-Смолян от 2017 г.;

Всички Центрове са с териториален обхват населените места от съответната
община, като се включват и потребители от съседни общини, в които няма разкрит
ЦОП. Дейностите в ЦОП са насочени към превенция на изоставянето, превенция на
насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца,
развиване на умения на самостоятелен живот, приемна грижа и осиновяване,
превенция на отклоняващото се поведение.
Конкретните услуги във всеки Център за обществена подкрепа включват:
семейно консултиране и подкрепа; консултиране и информиране за проблеми,
свързани с развитието на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни
консултации в случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално
поведение на деца и младежи; подкрепа за професионално ориентиране на деца и
младежи; семейно планиране, подготовка за родителстване, психологическо
консултиране и рехабилитация, обучения в умения за самостоятелен живот,
превантивни програми на ниво училище, информационни кампании, оценяване,
обучение, наемане и подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на
осиновители. Ползвателите на ЦОП са насочвани от ОЗД и други свързани структури
– медицински професионалисти и лечебни заведения, детски градини и училища,
структури от системата на борба с противообществените прояви, общински
администрации и др. Центровете за обществена подкрепа предоставят услуги в
своите помещения и чрез мобилни екипи.
Дейност 1.2.1.1. Продължаване предоставянето на дейности в Център за
обществена подкрепа – Девин. Планирано е увеличаване капацитета от 20 на 50
места на ЦОП – гр. Девин, считано от 01.01.2016 г
Дейност 1.2.1.2. Продължаване предоставянето на дейности в Център за
обществена подкрепа – Доспат. ЦОП – Доспат запазва своя капацитет за периода на
действие на Областната стратегия.
Дейност 1.2.1.3. Продължаване предоставянето на дейности в Център за
обществена подкрепа – Рудозем. Предвидено е увеличаване капацитета от 20 на 40
места на ЦОП – гр. Рудозем до 2020 г.
Дейност 1.2.1.4. Продължаване предоставянето на дейности в Център за
обществена подкрепа– Златоград. Планирано е увеличаване капацитета от 35 на 50
места на ЦОП – Златоград през 2018 г.
Дейност 1.2.1.5. Продължаване предоставянето на дейности в Център за
обществена подкрепа – Неделино. Планирано е увеличаване капацитета от 25 на 40
места на ЦОП - Неделино до 2020 г.
Дейност 1.2.1.6. Продължаване предоставянето на дейности в Център за
обществена подкрепа – Смолян. Продължаване и разширяване на дейността на ЦОП
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в гр. Смолян (капацитет 35), който функционира в Комплекс за социални услуги за
деца и семейства (КСУДС) заедно с още три услуги – Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждания на възраст от 3 до 12 г., Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания на възраст 7–18 г. и
Наблюдавано жилище за младежи, напускащи СИ. Услугите са обединени в КСУДС и
са възложени за управление на Фондация „Международна социална служба“ –
България.
Центърът за обществена подкрепа гр. Смолян ще продължи да предоставя всички
услуги, описани по-горе. Центърът ще продължи да изнася своите услуги близо до
най-уязвимите семейства и деца и да развива съвместните си дейности с другите
структури и институции, локализирани в гр. Смолян.
Дейност 1.1.2.7. Разкриване на Център за обществена подкрепа в община
Чепеларе. Услугата е нова за разкриване в община Чепеларе с капацитет 20 места и
предполагаем брой ползватели за година 60–80 души. Дейностите по подготовка за
разкриване на ЦОП ще стартират през 2016 г. с идентифициране на източници на
финансиране и избор на подходящо местоположение.
Дейност 1.1.2.8. Продължаване дейността на Общностен център за деца и
семейства в гр. Девин. По тази дейност в общината ще бъдат осъществени дейности
за насърчаване развитието на деца от 0 до 6 г. Те са насочени към развиване и
подобряване на уменията за родителстване на родители с малки деца, стимулиране
на развитието на децата в тази възраст (спрямо стандартите за ранно детско
развитие), включване в предучилищна подготовка и училищно образование.
Дейностите ще включват партньорство между социалния, образователен и здравен
сектор.
Мярка 1.2.2. Развитие на съществуващите Центрове за настаняване от
семеен тип за деца/младежи без увреждания в общините Смолян и
Чепеларе.
Дейност 1.2.2.1. Продължаване предоставянето на услуги в ЦНСТ за
деца/младежи без увреждания – гр. Смолян. Планира се запазване и подобряване на
качеството на предоставяне на социалната услуга съобразно потребностите на
потребителите.
Дейност 1.2.2.2. Продължаване предоставянето на услуги в ЦНСТ за
деца/младежи без увреждания – гр. Смолян. Планира се запазване и подобряване на
качеството на предоставяне на социалната услуга съобразно потребностите на
потребителите.
Дейност 1.2.2.3. Продължаване предоставянето на услуги в ЦНСТ за
деца/младежи без увреждания – с. Павелско, общ. Чепеларе. Планира се запазване
и подобряване на качеството на предоставяне на социалната услуга съобразно
потребностите на потребителите.
Специфична цел 1.3. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава
заместваща грижа - дневна и почасова грижа за повече от половината от
децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.
Мярка 1.3.1. Развитие на съществуващите дневни центрове за деца с
увреждания.
За ДЦДВУ в гр. Смолян се планира запазване капацитета и подобряване на
материалната база, чрез осигуряване на достъпна площ и отделни помещения за
децата. Ще се търсят варианти при възможност да се разшири сега действащата база
или да се изгради нова такава на съществуващия собствен терен.
За ДЦДЛУ в гр. Златоград се предвижда увеличаване на капацитета на услугата
до 35 през 2020 г. и развиване в посока подобряване на качеството на социалната
услуга.
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За ДЦДУ в гр. Рудозем се предвижда увеличаване на капацитета на услугата
до 30 през 2020 г. и развиване в посока подобряване на качеството на социалната
услуга.
За ДЦДУ в гр. Доспат се предвижда запазване капацитета и развиване в
посока подобряване на качеството на социалната услуга.
Планирано е откриване на ДЦДВУ в гр. Девин с капацитет 15 пред 2016 г.
Дейност 1.3.1.1. Продължаване предоставянето на услуги в Дневен център
за деца с увреждания – гр. Доспат. За ДЦДУ-Доспат се предвижда запазване
капацитета и развиване в посока подобряване на качеството на социалната услуга.
Дейност 1.3.1.2. Продължаване предоставянето на услуги в Дневен център
за деца с увреждания– гр. Рудозем. За ДЦДУ в гр. Рудозем се предвижда
увеличаване на капацитета на услугата от 20 до 30 през 2020 г. и развиване в
посока подобряване на качеството на социалната услуга.
Дейност 1.3.1.3. Продължаване предоставянето на услуги в Дневен център
за деца и възрастни с увреждания– гр. Смолян. Планирано е запазване капацитета
на 48 места и подобряване на материалната база, чрез осигуряване на достъпна
площ и отделни помещения за децата.
Дейност 1.3.1.4. Продължаване предоставянето на услуги в Дневен център
за деца и лица с увреждания– гр. Златоград. За ДЦДВУ в гр. Златоград се предвижда
увеличаване на капацитета на услугата от 25 до 35 места през 2020 г. и развиване в
посока подобряване на качеството на социалната услуга.
Дейност 1.3.1.5. Разкриване на Дневен център за деца и възрастни с
увреждания - гр. Девин. Планирано е откриване на ДЦДВУ в гр. Девин с капацитет
15 през 2016 г.
Дейност 1.3.1.6. Продължаване предоставянето на услуги в Център за
социална рехабилитация и интеграция – гр. Мадан. Продължаване на дейността на
ЦСРИ за деца с увреждания за осигуряване на здравна грижа, медицинска и
социална рехабилитация за децата с увреждания на територията на община Мадан.
Предвижда се увеличение на капацитета на услугата и разширяване целевата група
– деца и лица с увреждания.
Дейност 1.3.1.7. Разкриване на Център за социална рехабилитация и
интеграция – гр. Девин. Планирано е разкриване от 2016 г. на ЦСРИ за деца с
увреждания с капацитет 15 места за осигуряване на здравна грижа, медицинска и
социална рехабилитация за деца с увреждания на територията на община Девин.
Дейност 1.3.1.8. Разкриване на Център за социална рехабилитация и
интеграция – с. Баните. Планиране на дейността от 2016 г. на ЦСРИ за деца и лица с
увреждания с капацитет от 20 места за осигуряване на здравна грижа, медицинска и
социална рехабилитация за деца и лица с увреждания на територията на община
Баните.
Мярка 1.3.2. Развитие на социалната услуга от резидентен тип ЦНСТ за
деца/младежи с увреждания.
Дейност 1.3.2.1. Продължаване предоставянето на услуги в ЦНСТ за
деца/младежи с увреждания– гр. Смолян. Планира се запазване и подобряване на
качеството на предоставяне на социалната услуга съобразно потребностите на
потребителите.
Специфична цел 1.4. Създаване на нови социални услуги и
увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и
подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.
Мярка 1.4.1. Предоставяне на подкрепа на роднините и близки, които
са поели грижата за дете. Увеличаване на броя на децата, настанени в
такава форма на грижа.

↑ към съдържание

35

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)
Тази мярка включва съвместни дейности на ЦОП и ОЗД за настаняване в
семейства на близки и роднини на деца от услуги от резидентен тип и деца в риск от
изоставяне. Настаняването при близки и роднини и осиновяването, осигуряват
устойчива семейна грижа за детето и трайно решаване на проблема за бъдещето на
изоставените деца.
Дейност 1.4.1.1. Подкрепа за семействата на роднини и близки, които
отглеждат деца като мярка за закрила. Предоставя се от ЦОП в общините и включва:
- подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за деца, чиито родители
заявяват намерение за изоставяне;
- предоставяне на подпомагане в случаи на тежки социални проблеми;
- мобилизиране на разширеното семейство.
Мярка 1.4.2. Широко развитие на приемната грижа и поддържане на
над 75 работещи приемни семейства годишно в областта.
За развиване на приемна грижа следва да продължи работата на ЦОП в
общините, екипите по приемна грижа в общините, както и на ОЗД към ДСП на
територията на област Смолян. Към момента приемната грижа все още не е държавно
делегирана дейност.
Центровете за обществена подкрепа изпълняват дейности по информационни
кампании, оценка, обучение и подкрепа на приемни семейства и занапред ще
продължат работа в тази посока. В развитието на приемната грижа, ЦОП работят в
тясно партньорство с ОЗД за определяне на децата за настаняване и осъществяване
на процеса на напасване между дете и семейство. Приоритетно ще бъде развивана
приемна грижа за деца до 3 г., но е необходимо да има утвърдени приемни
семейства за деца във всяка възрастова група.
Дейност 1.4.2.1. Развитие на дейности по приемна грижа в съществуващите
екипи по приемна грижа в общините Смолян, Рудозем и Девин.
Дейностите включват:
- провеждане на кампании и информационни срещи: информационни кампании за
популяризиране на приемната грижа на общинско ниво, подготовка на обучителни
материали и обучение на приемните родители в гореупоменатите общини;
- подбор, обучение и оценка на кандидат приемни родители;
- наемане на професионални приемни родители;
- подкрепа за приемните семейства в процеса на напасване;
- наблюдение и подкрепа на приемното семейство.
Дейност 1.4.2.2. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими
семейства.
Дейността ще бъде осъществявана съвместно от Общностен център - гр.
Смолян и ДСП-Смолян (идентифициращи рисковите семейства), бюрата по труда,
образователните структури, структури за професионално обучение, медицински
професионалисти и лечебни заведения и общинските администрации като се
включват:
- информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и
подкрепа, достъп до административни услуги;
- подкрепа и придружаване за достъп до административни и други услуги за
социална подкрепа;
- подкрепа за достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за
здравно осигуряване и налични здравни грижи;
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- осигуряване на общински жилища за временен престой на семейства в жилищна
криза;
- семейно консултиране и подкрепа на семействата за преодоляване на семейни
кризи и взаимоотношения в семействата, което ще се осъществява от Общностен
център гр. Смолян.
Мярка 1.4.3. Общински политики и мерки за достъп до образование,
извънкласни и извънучилищни дейности.
Дейност 1.4.3.1. Развитие на центрове за ранна интервенция.
Общинските администрации осигуряват условия за обхващане на всички деца
на територията на общините в подготвителни групи и класове, гарантират
спазването на задължителното изискване за записване на ученици в първи клас след
завършена предучилищна подготовка, осигуряват условия за посещаване в масови
детски градини и училища на деца с увреждания, включително с осигуряване на
транспорт и на достъпна среда.
Дейност 1.4.3.2. Развитие на междусекторни дейности.
Развитието на съвместни дейности между Ресурсен център, училища и ЦОП ще
повиши мотивацията на учениците за задържане в училище чрез участие в
извънкласни дейности според индивидуалните им интереси, реинтеграция в
системата на образование на отпаднали деца, работа по програми и проекти, срещи
и инициативи за мотивиране на децата и техните родители и конкретно децата със
СОП.
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Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в област Смолян
Направление 1: Развитие на социални услуги в общността за подкрепа на деца и семейства в риск.
№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

1

2

3

4

Целеви групи

Дом за деца
деца в риск на възраст
лишени от
родителски грижи от 7 г. до 18 г., трайно
„Катя Ванчева” отделени от семейната
среда
с. Широка лъка
Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи без
деца в риск от 7 до 14
увреждания с
г. с изявени дарби
изявени дарби
с. Широка лъка

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи без деца в риск от 3 до 12
увреждания
г.
гр. Смолян

Център за

деца в риск от 7 до 18

Териториален
обхват

община
Смолян

област
Смолян

Съдържание –
основни дейности,
фокус на услугата.
Планирани насоки
2015 2016 2017 2018 2019 2020
за развитие на
услугата
Предоставяне на
постоянна грижа за
задоволяване на
30
20
0
0
0
0
жизнените
потребности и грижа
за деца, лишени от
родителска грижа.
Образователна,
социална, здравна,
психологическа и
трудотерапевтична
грижа и подкрепа за
0
0
15
15
15
15
деца и младежи в
риск с изявени
дарби в среда
близка до
семейната.

община
Смолян

12

12

12

12

12

12

община

12

12

12

12

12

12

Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие на
услугата

с. Широка
лъка, ул.
„Люлката“
№2

Налична, ДДД. Планирано
закриване на институцията
през 2017 г.

с. Широка
лъка,
ул.
„Люлката“
№2

Нова за планиране през
2017 г.

Образователна,
социална, здравна,
психологическа и
гр. Смолян
трудотерапевтична
кв.Каптажа
грижа и подкрепа за
ул. ”Христо
деца и младежи в
Христов”
риск в среда близка
№ 33
до семейната.
Образователна,

гр. Смолян

Налична, ДДД.

Налична, ДДД.

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

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян

5

6

7

Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

настаняване от
семеен тип за
деца/младежи без
увреждания
гр. Смолян

г.

Смолян

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи без деца в риск от 3 до 14 община
увреждания
г.
Чепеларе
с. Павелско

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
гр. Смолян

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция
с. Баните

↑ към съдържание

Съдържание –
основни дейности,
МестоСтатус към 2015 и
фокус на услугата.
полоетапи/стъпки за развитие на
Планирани насоки
жение
услугата
2015 2016 2017 2018 2019 2020
за развитие на
услугата
социална, здравна, ул. „Дичо
психологическа и Петров“ №
трудотерапевтична
30
грижа и подкрепа за
деца и младежи в
риск в среда близка
до семейната

15

15

15

15

15

деца в риск с
увреждания от 3 до 18
г.

Община
Смолян

14

14

14

14

14

деца и лица с
увреждания

община
Баните

-

-

-

20

20

15

Образователна,
социална, здравна,
психологическа и
с.Павелско,
трудотерапевтична
ул. „Васил
грижа и подкрепа за
Левски“
деца и младежи в
№ 33
риск в среда близка
до семейната.

Налична, ДДД.

Образователна,
социална, здравна,
гр. Смолян
психологическа и
Налична. Със заповед на
кв. Устово
трудотерапевтична
изпълнителния директор на
14
ул.”Атанас
грижа и подкрепа за
АСП разкрита като ДДД,
Беров”
деца и младежи с
считано от 01.01.2016 г.
№8
увреждания в среда
близка до семейната
Осигуряване на
достъп до здравна
грижа, медицинска
Нова за разкриване през
и социална
2018 г. с търсене на
община
20
рехабилитация за
възможности за финансиране
Баните
лица и деца с
в рамките на проекти и
увреждания,
програми.
семейства в риск и
деца с
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(2016 – 2020)

№

8

9

10

Потребители

Съдържание –
основни дейности,
Област Смолян
МестоСтатус към 2015 и
фокус на услугата.
полоетапи/стъпки за развитие на
ТеритоПланирани насоки
Услуга - име, вид
жение
услугата
Целеви групи
риален 2015 2016 2017 2018 2019 2020
за развитие на
обхват
услугата
Предоставяне на
комплекс от
социални услуги,
свързани с
Нова за разкриване през
извършване на
2016 г.
рехабилитация,
Център за
деца на възраст от 7 до
Ще се търсят възможности за
образователно и
социална
18 г. с различна степен
финансиране по проект за
община
професионално
община
рехабилитация и и вид на увреждания
15
15
15
15
15
реконструкция на
Девин
обучение и
Девин
интеграция
и/или СОП и техните
съществуващ сграден фонд
ориентиране,
общ. Девин
семейства
или изграждане на нов за
изготвяне и
предоставяне на услугата.
осъществяване на
индивидуални
програми за
социално
включване.
Комплекс от
социални услуги,
извършвани
почасово, свързани
Налична.
Център за
с извършване на
гр. Мадан Предвижда се увеличение на
социална
общините
двигателна,
ул.
капацитета през 2017 г. и
рехабилитация и
деца с увреждания
Мадан и
30
30
40
40
50
50
логопедична,
„Перелик“
разширяване на целевата
интеграция
Рудозем
психологична,
№9
група – деца и лица с
гр. Мадан
социална
увреждания.
рехабилитация и
трудотерапия.

Дневен център за
деца и/или
възрастни хора с
увреждания
общ. Девин

↑ към съдържание

деца с увреждания и
техните родители

Капацитет

община
Девин

0

15

15

15

15

15

Дневни и почасови
услуги за деца с
увреждания;
Предоставяне на
образователни
услуги; Съдействие

40

община
Девин

Нова за разкриване през
2016 г.
Ще се търсят възможности за
финансиране по проект за
реконструкция на
съществуващ сграден фонд

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

11

Дневен център за
деца с
увреждания
гр. Доспат

12

Дневен център за
деца и лица с
увреждания –
„ЗОРА”
гр. Златоград

деца и младежи с
увреждания

13

Дневен център за
деца с

деца с трайни
увреждания

↑ към съдържание

деца с увреждания

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на услугата.
ТеритоПланирани насоки
риален 2015 2016 2017 2018 2019 2020
за развитие на
обхват
услугата
и осигуряване на
здравни и
рехабилитационни
услуги; Работа със
семейства, в които
се отглеждат деца с
увреждания за
предоставяне на
информация и
подготовка за
полагане на грижи в
семейна среда
Дневна грижа,
рехабилитация,
психологическа
общините
помощ,
Доспат
20
20
20
20
20
20
информиране и
Борино
обучение, групова
работа с деца с
увреждания.
Комплекс от
социални услуги за
цялостно
обслужване на
Община
децата и младежите
Златоград
през деня като
и
25
25
25
30
30
35
предоставяне на
Община
храна, здравни
Неделино
грижи,
рехабилитационни
процедури, логопед,
организация на
свободно време.
община
Дневна грижа,
20
20
25
25
30
30
Рудозем
рехабилитация,
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Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие на
услугата
или изграждане на нов за
предоставяне на услугата.

гр. Доспат
ул. „Първи
май“ № 7

Налична, ДДД.

гр.
Златоград
Налична, ДДД.
ул.
Предвижда се увеличение на
„Беловикапацитета през 2018 г.
дово“ № 35

гр. Рудозем
ул. „Васил

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

увреждания
гр. Рудозем

Дневен център за
деца и възрастни с
увреждания
14
„Звънче”
гр. Смолян

Общностен център
15
за деца и
семейства
общ. Смолян

↑ към съдържание

деца и младежи с
увреждания

община
Смолян

деца и семейства в
риск
община
Смолян

48

200

48

200

48

200

48

200

48

200

48

Съдържание –
основни дейности,
фокус на услугата.
Планирани насоки
за развитие на
услугата
психологическа
помощ,
информиране и
обучение, групова
работа с деца с
увреждания

Дневна грижа,
рехабилитация,
психологическа
помощ,
информиране и
обучение, групова
работа с деца с
увреждания

Формиране и
развитие на
родителски умения;
ранна интервенция
на увреждания,
семейно
консултиране и
200
подкрепа.
Интеграция на деца
в детските градини
в предучилищните
групи;
допълнителна
подготовка за равен
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Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие на
услугата

Априлов“

Налична, ДДД.
Планирано е увеличение на
капацитета през 2017 г. до
достигане на 30 места към
края на стратегическия
период.

Налична, ДДД.
гр. Смолян
ул.
„Зорница“
№ 10

Налична, с проектно
финансиране.
гр. Смолян

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

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

16

Център за ранна деца с увреждания от 0
община
до 7 г. и техните
интервенция
Смолян
семейства
общ. Смолян

17

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

Общностен
център
общ. Девин

↑ към съдържание

2015 2016 2017 2018 2019 2020

50

15

50

15

50

15

50

15

50

15

50

Съдържание –
основни дейности,
фокус на услугата.
Планирани насоки
за развитие на
услугата
старт в училище;

Местоположение

Предоставяне на
услуги от
рехабилитатор,
логопед, педиатър,
психолог, социален
работник и
специален педагог. гр. Смолян
Услугата е
фокусирана в
подкрепа на деца с
различни видове и
степени на
увреждания.

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие на
услугата

Налична, с проектно
финансиране.

Предоставяне на
До 31.12.2015 г. услугите
услуги и
в Центъра са
дейности,
предоставяни със
насочени към
средства от Проект за
подкрепа на деца
социално включване, а
и семейства в
след м. май 2016 г. в
риск. Центърът ще
рамките на 25 месеца ще
15
гр. Девин
предоставя
се предоставят със
здравни,
средства от ОП РЧР 2014психологически,
2020 г., с намерение след
социални и
това да стане държавно
рехабилитационни
делегирана дейност.
услуги.

43

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

на деца с
увреждания и др.
общините
Девин
(Борино)
Доспат
(Борино)

18

19

Център за
обществена
подкрепа

деца в риск и техните
семейства

Приемна грижа
деца, чиито родители

↑ към съдържание

20

20

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

Златоград

35

35

35

40

40

50

Неделино

25

30

35

35

40

40

Рудозем
(Рудозем
Мадан)

20

20

30

30

40

40

Смолян

30

30

40

40

40

40

Чепеларе

-

-

-

20

20

20

общините
Баните

2

3

4

5

5

5

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.
Отглеждане и
възпитание в
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Налична към 2015 г., ДДД в
общините Девин, Доспат,
Златоград, Неделино,
общините
Рудозем и Смолян. С
Девин
тенденции за увеличаване на
Доспат
капацитета в общините
Златоград Девин, Златоград, Неделино
Неделино
Рудозем и Смолян.
Рудозем
Планирана за разкриване в
Смолян
община Чепеларе от 2018 г.
с търсене на възможности за
финансиране по проекти и
програми.

общините Налична в деветте общини
Баните
на областта. За разширяване

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

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

временно нямат
Борино
възможност или не
желаят да полагат
Девин
адекватни грижи за
тях; деца жертви на
Доспат
насилие или
злоупотреба; деца, на Златоград
които предстои
осиновяване; деца,
Мадан
настанени в
специализирани
Неделино
институции;
новородени, за които Рудозем
родителите изявяват
желание да бъдат
Смолян
настанени в
институция;
Чепеларе

↑ към съдържание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1

1

1

1

1

1

11

11

11

11

11

11

1

2

3

3

3

3

1

5

10

10

10

10

3

5

10

10

10

10

-

5

5

5

5

5

20

20

25

30

30

30

32

32

32

32

32

32

4

4

5

5

5

5

Съдържание –
основни дейности,
МестоСтатус към 2015 и
фокус на услугата.
полоетапи/стъпки за развитие на
Планирани насоки
жение
услугата
за развитие на
услугата
семейна среда на
Борино
в общините Баните, Доспат,
дете, което е
Девин
Златоград, Мадан, Рудозем и
настанено в
Доспат
Чепеларе. Нова за
приемно семейство. Златоград
разкриване в община
Предоставяне на
Мадан
Неделино през 2016 г.
услугата съгласно
Рудозем
утвърдена методика. Смолян
Информационни
Чепеларе
кампании за
популяризиране на
приемната грижа.
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4.2.
Мерки
и
дейности
по
Направление
2:
Деинституционализация на грижата и разширяване на достъпа
до социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания.
Деинституционализацията
в
България
е
двустранен
процес
–
закриване/трансформиране на съществуващите институции и разкриване на услуги в
общността, които са алтернатива на институционалната грижа. В този смисъл,
деинституционализацията на грижата за възрасни хора и хора с увреждания е
насочена към развитието на мрежа от услуги в общността и домашна среда с цел
осигуряване на независим и достоен живот и тяхното пълноценно включване в
живота на обществото.
Обща цел 2: Създаване на условия за независим и достоен живот на
възрастните хора и хората с увреждания посредством предоставянето на
качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа на
територията на област Смолян.
Развитието
на дългосрочната грижа е ключова цел в Националната
стратегия за дългосрочна грижа, разработена в съответствие с действащото
национално законодателство на Република България в областта на социалните
услуги, здравеопазването, интеграцията на хората с увреждания, защитата от
дискриминация. Нейното разработване е и в съответствие със Специфичните
препоръки на Съвета на ЕС в тази област, добрите практики на страните-членки на
ЕС, както и с редица международни документи, които третират въпросите, свързани
със защитата на човешките права и подобряване на качеството на живот на
възрастните хора и хората с увреждания. В нея се предвижда да се подобри достъпа
до социални услуги в общността и в семейна среда и до здравни услуги, чрез
разширяване на мрежата на тези услуги, тяхното разнообразие, обем и обхват,
повишаване качеството им, както и насърчаване на взаимодействието помежду им.
Специфична цел 2.1. Превенция на риска от институционализация
чрез предоставяне на алтернативни форми на социални услуги в общността
за хора с увреждания.
Реформата в България в областта на социалните услуги за възрастни с
умствена изостаналост, с психични разстройства и деменция е свързана преди
всичко с разкриването на социални услуги в общността като защитени, преходни и
наблюдавани жилища, дневни центрове, ЦСРИ, услугите личен и социален асистент,
домашен социален патронаж, домашен помощник и други, които в максимална
степен защитават правото на хората от тези целеви групи на достоен живот и
интегриране в обществото. Посрещането на нуждите от дългосрочна грижа за тези
рискови групи изисква интегриран подход и предоставяне на услуги, които включват
не само социални, но и здравни дейности.
Мярка 2.1.1. Предоставяне на социалните услуги ЦСРИ и Дневни
центрове и развиване на мобилен компонент за подкрепа на включването и
интеграцията на максимален брой хора с увреждания на територията на
област Смолян.
Услугите за социална интеграция имат за цел да подкрепят хора в риск в
попълване на дефицити в техните умения и способности за пълноценна социална
интеграция и развитие, както и да подкрепят уязвими семейства в предоставянето на
добра грижа за техните близки и да развият ресурси за самостоятелно справяне.
На територията на област Смолян функционират 2 ЦСРИ за възрастни хора с
увреждания (в гр. Златоград и гр. Неделино)и 2 Дневни центрове за деца и
лица/възрастни (в гр. Златоград и гр. Смолян), които осигуряват необходимата
медицинска и социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации.
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Освен това, семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания
получават в ЦСРИ и Дневните центрове специализирана подкрепа, информиране и
консултиране (здравно, психологическо, социално). Центърът в гр. Златоград
предоставя мобилни услуги, които се предоставят на място в населените места
Долен, Ерма река и Старцево на община Златоград.
През планирания петгодишен период е препоръчително в цялата област
разкритите ЦСРИ да осигурят достъп до услуги в семейна среда за хората с
увреждания, живеещи в отдалечените населени места, за да се обхванат максимално
голям брой ползватели. Планираната мобилност е двупосочна. Първо, услугата ще
отиде при лицето, без да се изисква специално оборудване (например,
рехабилитатор и психолог могат да предоставят част от услугите на място при
посещение по адреси в селата по график); на място ще се предоставят консултации
за семействата и обучения за ползване на техническите помощни средства и др.
Второ, чрез осигуряване на специализиран транспорт клиентът може да бъде
доведен до услугата в ЦСРИ.
Дейност 2.1.1.1. Продължаване дейността на Дневен център за деца и
възрастни с увреждания - гр. Смолян (капацитет 48 места) за предоставяне на
дневни и почасови услуги на лица с различни видове увреждания.
Дейност 2.1.1.2. Продължаване функционирането на Център за социална
рехабилитация и интеграция в гр. Златоград. Планира се разширяване капацитета и
обхвата на Центъра към потребители и техните семейства, живеещи в трудно
достъпни села в общината, чрез предоставяне на услуги от мобилни екипи от
специалисти. Капацитетът ще бъде увеличен от 40 на 50 места през 2016 г.
Предвидено е увеличение до 60 места към края на петгодишния стратегически
период.
Дейност 2.1.1.3. Продължаване дейността на Център за социална
рехабилитация и интеграция в гр. Неделино с капацитет от 30 места. Предвижда се
увеличение на капацитета през 2017-2018 г., до достигане на 50 места през 2020 г.
Дейност 2.1.1.4. Продължаване функционирането на Дневен център за деца
и лица в гр. Златоград с капацитет от 25 места. Центърът е междуобщинска услуга и
се предоставя за жителите на общините Златоград и Неделино. Предвижда се
увеличение на капацитета през 2018 г. – 30, до достигане на 35 места през 2020 г.
Дейност 2.1.1.5. Разкриване на Център за социална рехабилитация и
интеграция с капацитет от 20 места в община Баните. Разкриването се планира за
2018 г.
Дейност 2.1.1.6. Разкриване на Център за социална рехабилитация и
интеграция в община Девин през 2016 г. с капацитет от 15 места в рамките на
проектно финансиране.
Дейност 2.1.1.7. Разкриване на Дневен център за деца и възрастни с
увреждания в община Девин с капацитет от 30 места. Разкриването е предвидено за
2016 г. с проектно финансиране за реконструкция на съществуващ сграден фонд или
изграждане на нов за предоставяне на услугата.
Дейност 2.1.1.8. Разкриване на Център за социална рехабилитация и
интеграция в община Доспат през 2018 г. с капацитет от 25 места и търсене на
възможности за финансиране по ОП РЧР.
Дейност 2.1.1.9. Разкриване на Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца и възрастни в община Борино през 2018 г. с капацитет от 15
места и търсене на възможности за проектно финансиране.
Дейност 2.1.1.10. Разкриване на Център за социална рехабилитация и
интеграция в община Рудозем с проектно финансиране. Разкриването е предвидено
за 2017 г. с капацитет от 25 места и увеличение през 2019 г. на 30 места.
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Дейност 2.1.1.11. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с
деменция – седмична грижа - в общ. Смолян. Дневният център ще бъде част от
Комплекс от социални услуги за стари хора (КСУСХ) и се предвижда да стартира
през 2017 г. с капацитет от 20 места. Ще се търсят възможности за финансиране по
проект, а след това да премине като делегирана от държавата дейност.
Дейност 2.1.1.12. Разкриване на Център за социална рехабилитация и
интеграция в община Чепеларе в рамките на проектно финансиране. Разкриването е
предвидено за 2019 г. с капацитет от 15 места.
Дейност
2.1.1.13.
Продължаване
дейността
на
Рехабилитационноконсултански център за хора с увреждания в община Баните, който е с общинско
финансиране. Предвижда се обслужване на максимално голям брой хора от
общината.
Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за
подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.
Дейност 2.1.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат
домашни грижи за лица с увреждания – личен асистент, социален асистент и
домашен помощник, финансирани по ОП РЧР или национални програми. Дейностите
ще бъдат осъществявани от общините или от доставчици на социални услуги.
Едни от успешните социални услуги за подкрепа на семействата при полагане
на грижи за зависим член от семейството са услугите Личен асистент, Социален
асистент, Домашен помощник, които доказаха своята социална значимост и
необходимост, както за рисковите групи в градовете, така и в малките населени
места на територията на областта, където все още липсват перспективи и
алтернативни социални услуги за хората с увреждания. Спектърът на тези услуги
обхваща ежедневни дейности като помощ при хранене, обслужване, помощ за
излизане и придвижване, пазаруване, помощ при осъществяване на социални
контакти и др. Услугата Личен асистент се предоставя от 2003 г. по НП АХУ и
осигурява грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания. В рамките на ОП РЧР
се реализират редица схеми, целта на които е да се обезпечи нарастващата
потребност от предоставяне на качествени грижи в домашна среда, както и да се
апробират и приложат нови подходи в грижата за най-уязвимите лица: проект
„Подкрепа за достоен живот” по Схема „Алтернативи”, проекти по Схема „Помощ в
дома”, проект „Домашни грижи за независим и достоен живот” и др.
Ръководейки се от силния социален ефект от предоставянето им досега и
разширяване на търсенето им, всички общини в областта са планирали приоритетно
развитие на тези услуги през периода 2016-2020 г.
Дейност 2.1.2.2. Създаване на Центрове (Звена) за почасови услуги в
общността и домашна среда за предоставяне на мобилни услуги във всички общини
на територията на областта по схема „Независим живот” на ОП през 2016 г. Услугата
е действаща в община Доспат от м. декември 2015 г. Центровете (Звената) ще
предоставят услугите Личен асистент, Социален асистент, Домашен помощник на
хора с увреждания и стари хора с ограничена възможност или без възможност за
самообслужване и справяне с ежедневните дейности. Услугата ще се предоставя до
края на 2017 г. като общините следва да осигурят устойчивост за 6 месеца след този
период.
Изграждането на модел за медико-социални грижи за възрастни хора с
хронични заболявания по домовете чрез създаването на здравно-социални центрове
за предоставяне на услуги по домовете от медицински сестри и социални работници
е важен етап от процеса на въвеждане на нови модели и е един от ключовите
компоненти в Националната стратегия за дългосрочна грижа.

↑ към съдържание

48

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)
Дейност 2.1.2.3. Разширяване на услугите в подкрепа на близките, които
полагат грижи за хора с увреждания в домашна обстановка. Предоставяне на
специализирана подкрепа на близките при инцидент с член от семейството, който
води до инвалидизация – информиране и консултиране (здравно, психологическо,
социално, юридическо). Подкрепата се предоставя от ЦСРИ в общините.
Дейност 2.1.2.4. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество
за улесняване на достъпа до технически помощни средства и медицински изделия и
достъпна среда в дома по Закона за интеграция на хората с увреждания.
Дейност 2.1.2.5. Продължаване дейността на Хоспис – Мадан с капацитет от
22 места. В него се обслужват хора с тежки увреждания, нуждаещи се от чужда
помощ – неподвижни, нуждаещи се от непрекъсната грижа, с терминални състояния.
Търсят се възможности за допълнително финансиране.
Дейност 2.1.2.6. Съвместна подкрепа от общинските администрации и
националните и териториалните организации на хората с увреждания при
осъществяване дейностите в клубовете на хората с увреждания в общините Смолян,
Баните, Мадан, Девин и Чепеларе.
Мярка 2.1.3. Развиване дейностите на Домашния социален патронаж
и Обществената трапезария.
Дейност 2.1.3.1. Продължаване дейността на Домашен социален патронаж в
гр. Смолян с капацитет от 50 места.
Дейност 2.1.3.2. Разкриване на Домашен социален патронаж в общ. Борино
през 2018 г. с капацитет от 85 места.
Дейност 2.1.3.3. Разкриване на Домашен социален патронаж в общ.
Златоград през 2017 г. с капацитет от 20 места и увеличение до 40 през 2019 г.
Дейност 2.1.3.4. Продължаване функционирането на сезонните обществени
трапезарии в общините Девин, Златоград, Мадан, Рудозем, Смолян и Чепеларе,
финансирани чрез Фонд „Социална закрила” към МТСП. Предвидено е увеличение на
капацитета в общините Девин (до 150 места), Златоград (до 120 места), Мадан (до
130 места) и Рудозем (до 100 места). В община Смолян услугата се предоставя освен
в града и в селата Момчиловци, Смилян и Търън.
Дейност 2.1.3.5. Разкриване на Обществена трапезария в община Баните
през 2016 г. с капацитет от 30 места и увеличение до 40 места през 2019 г.
Дейност 2.1.3.6. Разкриване на Обществена трапезария в община Неделино
през 2016 г. с капацитет от 80 места и увеличение до 100 места към края на
стратегическия период.
Дейност 2.1.3.7. Разкриване на Обществена трапезария в община Доспат.
Стартирането е предвидено за 2018 г. с капацитет от 25 места и увеличение през
2019 г. на 30 места.
Дейност 2.1.3.8. Разкриване на Обществена трапезария в община Борино
през 2018 г. с капацитет от 50 места.
Мярка 2.1.4. Развиване на целеви общински политики/мерки за
социално включване на хората с увреждания.
Дейност 2.1.4.1. Продължаване функционирането на Социално предприятие
в гр. Рудозем със заетост от 2 места и разширяване през 2017 г. до 10 места.
Предвижда се разширяване на целевата група и с други рискови групи – социално
слаби лица, многодетни майки и др.
Дейност 2.1.4.2. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на
достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове,
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училища и детски градини. Определяне на конкретните задачи по общини в рамките
на годишните планове за развитие на социалните услуги.
Дейност 2.1.4.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване
на по-широки възможности за самостоятелен живот чрез осигуряване на достъп до
социални услуги.
Мярка 2.1.5. Утвърждаване дейността на социалните услуги
резидентен тип и изграждане на нови за хора с увреждания
специализираните институции и общността.

от
от

Плануваните социални услуги от резидентен тип включват центрове за
настаняване от семеен тип, защитени и преходни жилища с малък капацитет и
гъвкави грижи, адаптирани към индивидуалните потребности на отделните клиенти и
в съответствие със съвременните стандарти. Те ще предоставят по-качествена грижа
в близка до семейната среда на хора с увреждания, които не са в състояние да водят
самостоятелен начин на живот, както и за извеждане на част от настанените лица в
СИ. Подготовката за извеждане изисква изграждане на умения и навици за
относителна самостоятелност, включително временен престой в преходно жилище пространство в рамките на СИ, където се предвиждат допълнителни дейности в тази
насока.
Дейност 2.1.5.1. Утвърждаване и продължаване дейността на резидентната
услуга Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически
увреждания в община Неделино с капацитет от 10 места. Предвижда се увеличение
на капацитета до 15 места през 2016 г. Услугата е държавно делегирана дейност.
Дейност 2.1.5.2. Стартиране дейността на ЦНСТ за възрастни хора с
психични разстройства в община Девин през 2016 г. с капацитет от 15 места.
Услугата ще покрива нуждите на лица от общините Девин, Доспат и Борино. Ще се
търсят възможности за проектно финансиране.
Дейност 2.1.5.3. Стартиране дейността на ЦНСТ за възрастни хора с
психични разстройства в община Златоград през 2018 г. с капацитет от 15 места в
рамките на проектно финансиране.
Дейност 2.1.5.4. Разкриване на 2 ЦНСТ за възрастни хора с психични
разстройства в община Смолян от специализираните институции – ДВХПР за жени в
с. Ровина и за мъже в с. Петково с капацитет по 15 места. Разкриването е
предвидено за 2018 г. с финансиране по оперативни програми или като делегирани
от държавата дейности.
Дейност 2.1.5.5. Разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с деменция в
община Смолян като част от Комплекс от социални услуги за стари хора за
извеждане на потребители на Дома за стари хора – с. Фатово. Предвидено е
разкриването през 2017 г. с капацитет от 14 места и проектно финансиране.
Дейност 2.1.5.6. Стартиране дейността на ЦНСТ за възрастни хора с
умствена изостаналост в община Девин от 2016 г. с капацитет от 15 места и
проектно финансиране. Услугата ще е междуобщинска и ще покрива нуждите на
лица от общините Девин, Доспат и Борино.
Дейност 2.1.5.7. Стартиране дейността на ЦНСТ за възрастни хора с
умствена изостаналост в община Смолян за жени с умствена изостаналост от ДВХПР
– с. Ровина и други от общността. Разкриването е предвидено от 2018 г. с капацитет
от 10 места, с проектно финансиране или държавно делегирана дейност.
Дейност 2.1.5.8. Разкриване на Защитено жилище за хора с психични
разстройства в община Неделино през 2017 г. с капацитет от 10 места и увеличаване
на местата до 15 през 2018 г. Ще се търсят възможности за финансиране по
оперативни програми.
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Дейност 2.1.5.9. Разкриване на Защитено жилище за хора с психични
разстройства в община Мадан през 2017 г. с капацитет от 10 места в рамките на
проектно финансиране.
Дейност 2.1.5.10. Разкриване на 2 броя Защитени жилища за възрастни хора
с психични разстройства в община Смолян, с капацитет по 12 места от 2018 г. за
потребители от Домовете в с. Петково и с. Ровина и други лица от общината.
Дейност 2.1.5.11. Изграждане на 2 броя Преходни жилища в рамките на
специализираните институции ДВХПР - с. Петково и ДВХПР – с. Ровина, община
Смолян, където настанените лица ще бъдат подпомогнати от професионалисти, с цел
подготовка за извеждането им от специализираните институции в други услуги от
резидентен тип. Планира се услугите да стартират през 2018 г. с капацитет от 12
места.
Специфична цел 2.2. Предотвратяване на рискове, водещи до
социално изключване и изолация на старите хора чрез разкриване и
развитие на социални услуги, осигуряващи спокоен и достоен живот на
старите хора.
По данни на Анализа от оценката и проучването в област Смолян, найголямата възрастова група в областта е тази на лицата над 60-годишна възраст – 32
785 жители, която представлява 28,8% от областното население. За вси позастаряващото население ще бъдат необходими повече публични разходи за
дългосрочни грижи, тъй като старите хора, загубили своята самостоятелност и
нуждаещи се от интензивни грижи, ще съставляват най-бързо растящата социална
група в областта. Това води до нарастване на необходимостта от развитието на
социални и здравни услуги мрежи за солидарност и грижи. Всички общини в
областта са планирали развитие на услуги за старите хора през периода на
изпълнение на Областната стратегия.
Мярка 2.2.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в общността
за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в
семейна среда.
Дейност 2.2.1.1. Осигуряване на услугата Домашен помощник по ОП РЧР и
други целеви програми (съгласно Дейност 2.1.2.1.).
Дейност 2.2.1.2. Създаване на Центрове (Звена) за почасови услуги в
общността и домашна среда за предоставяне на мобилни услуги във всички общини
на територията на областта по схема „Независим живот” на ОП през 2016 г. Услугата
е действаща в община Доспат от м. декември 2015 г. Центровете (Звената) ще
предоставят услугите Личен асистент, Социален асистент, Домашен помощник на
хора с увреждания и стари хора с ограничена възможност или без възможност за
самообслужване и справяне с ежедневните дейности. Услугата ще се предоставя до
края на 2017 г. като общините следва да осигурят устойчивост за 6 месеца след този
период (съгласно Дейност 2.1.2.2.).
Мярка 2.2.2. Развиване дейностите на Домашния социален патронаж
и Обществената трапезария.
Дейност 2.2.2.1. Продължаване дейността на Домашен социален патронаж в
гр. Смолян с капацитет от 50 места (съгласно Дейност 2.1.3.1.).
Дейност 2.2.2.2. Разкриване на Домашен социален патронаж в общ. Борино
през 2018 г. с капацитет от 85 места (съгласно Дейност 2.1.3.2.).
Дейност 2.2.2.3. Разкриване на Домашен социален патронаж в общ.
Златоград през 2017 г. с капацитет от 20 места и увеличение до 40 през 2019 г.
(съгласно Дейност 2.1.3.3.).
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Дейност 2.2.2.4. Продължаване функционирането на сезонните обществени
трапезарии в общините Девин, Златоград, Мадан, Рудозем, Смолян и Чепеларе,
финансирани чрез Фонд „Социална закрила” към МТСП. Предвидено е увеличение на
капацитета в общините Девин (до 150 места), Златоград (до 120 места), Мадан (до
130 места) и Рудозем (до 100 места). В община Смолян услугата се предоставя освен
в града и в селата Момчиловци, Смилян и Търън (съгласно Дейност 2.1.3.4.).
Дейност 2.2.2.5. Разкриване на Обществена трапезария в община Баните
през 2016 г. с капацитет от 30 места и увеличение до 40 места (съгласно Дейност
2.1.3.5.).
Дейност 2.2.2.6. Разкриване на Обществена трапезария в община Неделино
през 2016 г. с капацитет от 80 места и увеличение до 100 места (съгласно Дейност
2.1.3.6.).
Дейност 2.2.2.7. Разкриване на Обществена трапезария в община Доспат.
Стартирането е предвидено за 2018 г. с капацитет от 25 места (съгласно Дейност
2.1.3.7.).
Дейност 2.2.2.8. Разкриване на Обществена трапезария в община Борино
през 2018 г. с капацитет от 50 места (съгласно Дейност 2.1.3.8.).
Мярка 2.2.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за
старите хора.
Дейност 2.2.3.1. Продължаване дейностите на Дневния център за стари хора
в гр. Мадан.
Дейност 2.2.3.2. Разкриване на Дневен център за стари хора в община
Доспат през 2018 г. с капацитет от 25 места.
Дейност 2.2.3.3. Разкриване на Дневен център за стари хора в община
Златоград през 2017 г. с капацитет от 30 места в рамките на проектно финансиране.
Предвижда се увеличение на капацитета до 50 места през 2020 г.
Дейност 2.2.3.4. Разкриване на Дневен център за стари хора в община
Смолян като част от Комплекс от социални услуги за стари хора (КСУСХ).
Разкриването е предвидено за 2017 г. с капацитет от 20 места в рамките на проектно
финансиране.
Дейност 2.2.3.5. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с деменция
– седмична грижа в общ. Смолян. Дневният център ще бъде част от КСУСХ и се
предвижда да стартира през 2017 г. с капацитет от 20 места. Ще се търсят
възможности за финансиране по проект, а след това да премине като делегирана от
държавата дейност (съгласно Дейност 2.1.1.11.).
Дейност 2.2.3.6. Продължаване дейностите на Дневен център за стари хора
– с. Хвойна с капацитет от 10 места. Социалната услуга е закрита със заповед на
изпълнителния директор на АСП, считано от 01.09.2014 г. поради системно
незапълване на капацитета. Към края на 2015 г. заповедта все още се оспорва от
страна на Община Чепеларе пред съдебните власти.
Дейност 2.2.3.7. Разкриване на Дневен център за стари хора в гр. Чепеларе
от 2018 г. с капацитет от 20 места и проектно финансиране.
Дейност 2.2.3.8. Разкриване на Малък дом за стари хора в община Златоград
с капацитет от 12 места през 2017 г. и разширяване на капацитета до 20 места през
2020 г. Предвижда се финансирането да бъде в рамките на проекти и програми.
Дейност 2.2.3.9. Оказване на подкрепа от общинските администрации за
дейностите на Клубовете на пенсионера в общините Баните, Борино, Девин,
Златоград, Неделино, Чепеларе, Рудозем и Смолян, в които на старите хора с
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възможности за самостоятелно придвижване, се създават условия за общуване,
участие в културни мероприятия и др.
Мярка 2.2.4. Разкриване на алтернативни резидентни услуги за стари
хора.
Дейност 2.2.4.1. Създаване на Комплекс от социални услуги за стари хора в
община Смолян, който ще комбинира ресурсите на различни налични дейности и
услуги на територията на общината с цел оптимизирането и ефективното им
използване при предоставяне на услуги за стари хора. Комплексът е предвиден за
разкриване през 2017 г. с капацитет от 68 места и включва ЦНСТ за стари хора
(съгласно Дейност 2.2.4.3.), ЦНСТ за възрастни хора с деменция (съгласно Дейност
2.2.4.2.), Дневен център за стари хора (съгласно Дейност 2.2.3.4.) и Дневен център
за възрастни хора с деменция – седмична грижа (съгласно Дейност 2.2.3.5.).
Дейност 2.2.4.2. Разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с деменция в
община Смолян като част от КСУСХ за извеждане на потребители на Дома за стари
хора – с. Фатово. Предвидено е разкриването през 2017 г. с капацитет от 14 места и
проектно финансиране (съгласно Дейност 2.1.5.5.).
Дейност 2.2.4.3. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за
стари хора в община Смолян, който ще бъде част от КСУСХ в рамките на проектно
финансиране. Стартирането на услугата е заложено през 2017 г. с капацитет от 14
места.
Дейност 2.2.4.4. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за
стари хора в общ. Девин през 2016 г. с капацитет от 15 места и финансиране по
проекти и програми.
Мярка 2.2.5. Оказване на спешна подкрепа в кризисни ситуации на
лица от уязвими групи.
Дейност 2.2.5.1. Разкриване на Център за временно настаняване в община
Смолян за предоставяне на услуги на бездомни лица за задоволяване на
ежедневните им потребности от цялата област. Центърът се предвижда да бъде
разкрит през 2017 г. с капацитет от 10 места в рамките на проектно финансиране.
Специфична цел 2.3. Намаляване броя на лицата в специализираните
институции на територията на област Смолян и разработване на планове за
преструктуриране на институциите.
Разработването
на
планове
за
преструктуриране
на
действащите
специализирани институции ще се извърши от създадени работни групи от община
Смолян, на чиято територия функционират СИ. Същите ще бъдат подкрепени с
методическа и техническа помощ от експертна група на областно ниво (Областна
администрация, РДСП, ДСП). Реформата е свързана и с намаляване на капацитета на
СИ, с оглед подобряване качеството на живот на настанените в тях лица.
Мярка 2.3.1. Разработване на институционални планове за развитието
на действащите специализирани институции за възрастни с увреждания и
стари хора в област Смолян.
Дейност 2.3.1.1. Изготвяне на индивидуални оценки на настанените лица в
СИ - възможности за връщане в родните им места, нужди от резидентен тип услуга
или от услуга в общността.
Дейност 2.3.1.2. Провеждане на обучения, повишаване квалификацията или
преквалификацията на персонала и тяхното пренасочване.
Дейност 2.3.1.3. Реконструиране на материалната база на специализираните
институции в съответствие на специфичните потребности на обгрижваните лица.
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Мярка 2.3.2. Намаляване броя на възрастните хора с увреждания и
стари хора в специализираните институции на територията на област
Смолян.
През месец април 2015 г., координаторите по проект „Развитие на системата
за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” изготвиха
Анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора в област
Смолян. Аналитичният документ е изготвен в подкрепа на процеса на
деинституционализация на възрастните хора, както и за реализиране на заложените
цели в “Националната стратегия за дългосрочна грижа”. Анализът представи
информация за състоянието на специализираните институции за стари хора и за
хора с психически разстройства. Получените резултати подкрепят изпълнението на
следните цели, възприети в “Националната стратегия за дългосрочна грижа”:
трансформиране на специализираните институции; изготвяне на план за действие с
мерки за извеждане на настанени лица от специализираните институции, разработен
съвместно със самите лица; определяне на необходимостта от подкрепа,
включително и възможността за живот в общността чрез прилагане на индивидуален
подход; превенция на риска от институционализация, чрез предоставяне на
алтернативни форми на социални услуги в общността и гарантиране активното
участие на лицето в този процес;
Дейност 2.3.2.1. Продължаване на предоставяните дейности в Дом за
възрастни хора с психични разстройства – с. Ровина. Домът е с капацитет от 87
места. Община Смолян предвижда плавно намаляване капацитета на услугата до
достигане на 48 през 2020 г. За преместването на потребителите се предвижда
изграждането на Преходно жилище (съгласно Дейност 2.1.5.11.), Защитено жилище
(съгласно Дейност 2.1.5.10.) и ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства
(съгласно Дейност 2.1.5.4.).
Дейност 2.3.2.2. Продължаване на предоставяните дейности в Дом за
възрастни хора с психични разстройства – с. Петково. Домът е с капацитет от 100
места. Община Смолян предвижда постепенно намаляване капацитета на услугата до
достигане на 61 през 2020 г. За преместването на потребителите се предвижда
изграждането на Преходно жилище (съгласно Дейност 2.1.5.11.), Защитено жилище
(съгласно Дейност 2.1.5.10.) и ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства
(съгласно Дейност 2.1.5.4.).
Дейност 2.3.2.3. Продължаване на предоставяните дейности в Дом за стари
хора – с. Фатово. Домът е с капацитет от 90 места. Предвижда се поетапно
намаляване на капацитета на услугата до достигане на 50 през 2020 г. За
преместването на потребителите се предвижда изграждането на 2 бр. ЦНСТ за стари
хора (съгласно Дейност 2.2.4.3.) и възрастни хора с деменция (съгласно Дейност
2.1.5.5.).

Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в област Смолян
Направление 2: Деинституционализация на грижата и разширяване
на достъпа до социални услуги за възрастни хора и хора с
увреждания.

↑ към съдържание

54

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

↑ към съдържание

55

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

Направление 2: Деинституционализация на грижата и разширяване на достъпа до социални услуги за възрастни хора и хора с
увреждания.

1

2

3

Дом за стари хора
с отделение за
лежащо болни
С. Фатово
(ДДД)

Дом за възрастни
хора с психични
разстройства
с. Петково
(ДДД)

Дом за възрастни
хора с психични
разстройства
с. Ровина
(ДДД)

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

цялата
страна

мъже над 18-годишна
възраст с психични
разстройства,
установени от
ТЕЛК/НЕЛК

цялата
страна

жени над 18-годишна
възраст с психични
разстройства,
установени от
ТЕЛК/НЕЛК

цялата
страна

90

100

87

90

100

87

80

100

87

70

91

87

60

86

62

50

61

48

Предоставяне на
комплекс от
социални услуги за
цялостно
обгрижване на
потребителите.

с. Фатово,
общ.
Смолян

Специализирана
институция,
предоставяща
комплекс от
с. Петково,
социални услуги на
общ.
лица с психични
Смолян
разстройства,
установени с
експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.
Специализирана
институция,
предоставяща
комплекс от
с. Ровина,
социални услуги на
общ.
лица с психични
Смолян
разстройства,
установени с
експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.

Налична, ДДД. Планира се
постепенно намаляване на
капацитета до достигане на
50 места през 2020 г.

Налична, ДДД. Планира се
постепенно намаляване на
капацитета до достигане на
61 места през 2020 г.

Налична, ДДД. Планира се
постепенно намаляване на
капацитета до достигане на
48 места през 2020 г.

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

4

5

6

7

Малък дом за
стари хора
гр. Златоград

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

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

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

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

община
Неделино

Център за
настаняване от
семеен тип за
общините
възрастни хора с
възрастни хора с
Девин,
психични разстройства
психични
Доспат и
разстройства
Борино
общ. Девин

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

↑ към съдържание

-

10

-

-

-

15

15

-

12

15

15

-

12

15

15

15

15

15

15

15

20

15

15

15

Местоположение

Резидентна грижа –
нужда от постоянно
гр.
24-часово
Златоград
обгрижване.
Резидентна грижа –
нужда от постоянно
24-часово
обгрижване.
гр.
Осигуряване на
Неделино
грижи в среда,
ул. „Ал.
близка до
Стамбосемейната, помощ
лийски”
при организирането
№ 80
на ежедневни
битови потребности
др.

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

Планирана за стартиране
през 2017 г. с капацитет от
12 места и разширяване до
20 места.

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

24-часово
Планирана за разкриване от
обгрижване.
2016 г.
Осигуряване на
Проучване на възможности
грижи в среда,
за проектно финансиране за
близка до
реконструкция на
семейната, помощ общ. Девин
съществуващ сграден фонд
при организирането
или изграждане на нова
на ежедневни
сграда със средства по ОП
битови потребности
РЧР или ДДД.
др.
Комплекс от
социални услуги,
които се
предоставят в

57

общ.
Златоград

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

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

психични
разстройства
общ. Златоград

8

9

10

Център за
настаняване от
семеен тип за
общините
възрастни хора с
възрастни хора с
Девин,
умствена
умствена изостаналост Доспат и
изостаналост
Борино
общ. Девин

↑ към съдържание

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

общ.
Смолян

Нови, планирани за
разкриване през 2018 г. с
проектно финансиране или
като ДДД.

среда, близка до
семейната.

Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
възрастни хора с
община
психични
психични разстройства
Смолян
разстройства
2 броя
общ. Смолян

Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
възрастни хора с
умствена
умствена изостаналост
изостаналост
общ. Смолян

Местоположение

община
Смолян

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

15

-

15

15

15

10

15

15

15

10

15

15

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

15

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

10

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

58

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

общ.
Смолян

Нова, планирана за
разкриване през 2018 г.

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

др.

11

12

13

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

Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора
общ. Девин

възрастни хора с
деменция

община
Смолян

Самотни възрастни
община
хора, които имат нужда
Смолян
от 24-часова грижа
- възрастни хора
изведени от
специализирани
институции за стари
общините
хора и възрастни хора
Девин,
с увреждания;
Борино и
- лица, за които е
Доспат
налице риск от
институционална
грижа.

Защитено жилище
за хора с психични
възрастни хора с
община
14
разстройства
психични разстройства Неделино
гр. Неделино

↑ към съдържание

-

-

-

-

-

-

15

-

14

14

15

10

14

14

15

15

14

14

14

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

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

14

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

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

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

15

15

15

Осигуряване на
резидентна грижа за
гр.
15
възрастни хора с
Неделино
психични
разстройства и

59

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

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

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

Защитено жилище
общини
за хора с психични
възрастни хора с
15
Мадан
разстройства
психични разстройства
Рудозем
гр. Мадан
Защитено жилище
за хора с психични
възрастни хора с
община
16
разстройства
психични разстройства Смолян
2 броя
общ. Смолян

Преходно жилище
17
с. Ровина

жени с психични
разстройства

община
Смолян

Преходно жилище
18
с. Петково

мъже с психични
разстройства

община
Смолян

↑ към съдържание

-

-

10

10

10

10

-

-

-

12

12

12

-

-

-

12

12

12

-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

12

12

Местоположение

предотвратяване
настаняването им в
СИ.
Социална услуга, в
която хората водят
независим начин на
гр. Мадан
живот,
подпомогнати от
професионалисти.
Социална услуга, в
която хората водят
независим начин на
общ.
живот,
Смолян
подпомогнати от
професионалисти.
Социална услуга, в
която хората водят
независим начин на
живот,
подпомогнати от
ДВХПР –
професионалисти, с с. Ровина
цел подготовка за
извеждането им от
специализираната
институция.
Социална услуга, в
която хората водят
независим начин на
живот,
ДВХПР –
подпомогнати от
с. Петково
професионалисти, с
цел подготовка за
извеждането им от

60

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата
ДДД.

Нова за разкриване през
2017 г. финансиране – по
проекти или като ДДД.
Нови, планирани за
разкриване през 2018 г. с
търсене на възможности за
финансиране в рамките на
проект или като ДДД.

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

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

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

специализираната
институция.

19

20

21

Наблюдавано
жилище
(ДДД)
общ. Смолян

Център за
временно
настаняване
общ. Смолян

„Хоспис-Мадан”
ЕООД
(медико социална
услуга)
гр. Мадан

↑ към съдържание

Младежи на възраст от
18 до 25 г., нуждаещи
се от подкрепа и
напускащи СИ

бездомни лица

хора с тежки
увреждания,
неподвижни,
нуждаещи се от
чужда помощ и
непрекъсната грижа;
терминални

общ.
Смолян

област
Смолян

община
Мадан и
други
общини
в област
Смолян

4

-

22

4

-

22

4

10

22

4

10

22

4

10

22

4

гр.
Смолян,
Форма на социална кв. Устово
ж.к.
услуга, в която
Петровица
хората водят
независим начин на бл. ”Бр.
живот,
Шукеров”
подпомогнати от
4 № 27,
професионалисти.
блок
№ 12,
вх.А, ап. 4

10

Социална услуга,
предоставяна на
бездомни лица,
насочена към
задоволяване на
ежедневните им
потребности, за
срок не повече от 3
месеца в рамките на
календарната
година.

22

Продължително
медицинско
наблюдение,
поддържащо
лечение,
рехабилитация,
консултации, 24-

61

общ.
Смолян

Налична, ДДД.

Нова за разкриване през
2017 г. с проектно
финансиране или като ДДД.

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

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи
състояния.

22

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция
с. Баните

23

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция
общ. Девин

24

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция
(ДДД)

↑ към съдържание

деца и лица с
увреждания

лица с увреждания

лица с увреждания

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата
часово
обгрижване при
много тежки
случаи.

община
Баните

община
Девин

община
Неделино

-

-

30

-

15

30

-

15

40

20

15

45

20

15

45

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

20

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

15

Нова, планирана за
Медицинска и
разкриване през 2016 г.
социална
Планирана за разкриване от
рехабилитация;
2016 г. Проучване на
консултации –
възможности за проектно
социални, правни,
финансиране, с цел
здравни,
общ. Девин
реконструкция на
психологически;
съществуващ сграден фонд
образователно и
или изграждане на нова
професионално
сграда със средства по ОП
обучение и
РЧР или ДДД.
ориентиране и др.

50

Медицинска и
гр.
социална
Неделино
рехабилитация;
ул.
консултации –
„Напредък”
социални, правни,
№ 69

62

Налична за разширяване,
ДДД

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

гр. Неделино

25

26

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция
гр. Чепеларе

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция
общ. Доспат

↑ към съдържание

лица с увреждания

община
Чепеларе

-

-

-

-

15

15

лица с увреждания

община
Доспат

-

-

-

25

25

25

Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

здравни,
психологически;
образователно и
професионално
обучение и
ориентиране и др.
Комплекс от
социални услуги,
свързани с
извършване на
рехабилитация,
социално-правни
консултации,
Нова, планирана за
образователно и
разкриване през 2019 г. с
гр.
професионално
търсене на възможности за
Чепеларе
обучение и
финансиране по проекти и
ориентиране,
програми или като ДДД.
изготвяне и
осъществяване на
индивидуални
програми за
социално
включване.
Медицинска и
социална
рехабилитация;
консултации –
Планирана за разкриване
социални, правни,
общ. Доспат през 2018 г. с финансиране
здравни,
по ОП РЧР.
психологически;
образователно и
професионално
обучение и
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Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

27

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция
общ. Борино

28

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция
(ДДД)
гр. Златоград

възрастни хора с
увреждания

община
Златоград

40

50

50

60

60

60

29

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция

възрастни хора с
увреждания

община
Рудозем

-

-

25

25

30

30

↑ към съдържание

деца и лица с
увреждания

Община
Борино

-

-

-

15

15

15

Местоположение

ориентиране и др.
Комплекс от
социални услуги,
свързани с
извършване на
рехабилитация,
социално-правни
консултации,
образователно и
Общ.
професионално
Борино
обучение и
ориентиране,
изготвяне и
осъществяване на
индивидуални
програми за
социално
включване.
Медицинска и
социална
рехабилитация;
консултации –
гр.
социални, правни, Златоград
здравни,
ул.
психологически;
„Славей”
образователно и
№7
професионално
обучение и
ориентиране и др.
Комплекс от
социални услуги,
гр. Рудозем
свързани с
извършване на

64

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

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

Налична, за разширяване на
капацитета през 2016 г. на
50 места и към края на
стратегическия период – 60
места.

Планирана за разкриване
през 2017 г.

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

гр. Рудозем

Рехабилитационно
-консултански
център за хора с
30
увреждания
с. Баните

лица с увреждания,
възрастни хора

Дневен център за
деца и възрастни деца и възрастни хора
31
хора с увреждания
с увреждания
общ. Девин

↑ към съдържание

рехабилитация,
социално-правни
консултации,
образователно и
професионално
обучение и
ориентиране,
изготвяне и
осъществяване на
индивидуални
програми за
социално
включване.
Административни и
технически услуги,
осигуряване достъп
до информация,
посреднически
услуги за достъп до
заетост и др.

община
Баните

община
Девин

-

15

15

15

15

15

Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

с. Баните

Налична, общинска дейност.

Комплекс от
социални услуги за
цялостно
обслужване на
потребителите през
деня като
общ. Девин
предоставяне на
храна, здравни
грижи,
рехабилитационни
процедури, логопед,
организация на

65

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

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

32

Дневен център за
деца и лица с
увреждания
(ДДД)
общ. Златоград

Целеви групи

деца и лица с
увреждания

Дневен център за
деца и възрастни с
увреждания
деца и възрастни хора
33
(ДДД)
с увреждания
общ. Смолян

↑ към съдържание

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

общини
Златоград
Неделино

25

25

25

30

30

35

община
Смолян

48

48

48

48

48

48

Местоположение

свободно време,
семейно
консултиране и
подкрепа.
Комплекс от
социални услуги за
цялостно
обслужване на
потребителите през
деня като
гр.
предоставяне на
Златоград
храна, здравни
ул.
грижи,
„Славей”
рехабилитационни
№7
процедури, логопед,
организация на
свободно време,
семейно
консултиране и
подкрепа.
Комплекс от
социални услуги за
цялостно
обслужване на
потребителите през
гр. Смолян
деня като
ул.
предоставяне на
„Зорница”
храна, здравни
№ 10
грижи,
рехабилитационни
процедури, логопед,
организация на
свободно време,

66

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

Налична за разширяване
през 2017 г. – 30 места и
достигане на 35 места през
2020 г.

Налична, ДДД.

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

хора, придобили
34

Дневен център за право на пенсия за
Община
стари хора
осигурителен стаж и
Доспат
общ. Доспат
възраст съгласно

-

-

-

25

25

КСО

35

община
Смолян

-

-

20

20

36

↑ към съдържание

възрастни хора с
деменция

община
Смолян

-

-

20

20

семейно
консултиране и
подкрепа.
Комплекс от
социални услуги,
които създават
условия за цялостно
обслужване на
потребителите през
деня, свързани с
Планирана за разкриване
предоставяне на
през 2018 г. Финансиране –
25 храна, задоволяване общ. Доспат
по оперативни програми или
на ежедневните,
ДДД.
здравните и
рехабилитационните
потребности, както
и на потребностите
от организация на
свободното време и
личните контакти.

20

20

Комплекс от
Нова, планирана за
социални услуги,
разкриване през 2017 г. като
които създават
гр. Смолян
част от Комплекс от
условия за цялостно
социални услуги за стари
обслужване на
хора. Ще се търсят

сами.

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

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

Осигуряване на
Нова, планирана за
храна, социални
разкриване през 2017 г. като
контакти, здравни
част от Комплекс от
20 и психологически гр. Смолян
социални услуги за стари
хора. Ще се търсят
консултации,
възможности за финансиране
организация на
по проекти и програми.
свободното време.

Самотноживеещи

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

Местоположение

20
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Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
(2016 – 2020)

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

гр. Смолян

37

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

38

Самотноживеещи
Дневен център за
стари хора,
стари хора
(ДДД)
пенсионери с ниски
общ. Мадан
доходи, които могат

↑ към съдържание

община
Мадан

-

30

-

30

30

30

30

30

50

30

Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

потребителите през
възможности за финансиране
седмицата, свързани
по проекти и програми.
с предоставяне на
храна, задоволяване
на ежедневните,
здравните и
рехабилитационните
потребности, както
и на потребностите
от организация на
свободното време и
личните контакти.
Комплекс от
социални услуги,
които създават
условия за цялостно
обслужване на
потребителите през
деня, свързани с
Нова, планирана за
предоставяне на
разкриване през 2017 г. с
общ.
50 храна, задоволяване
капацитет от 30 места и
Златоград
на ежедневните,
увеличение на капацитета на
здравните и
50 места през 2019 г.
рехабилитационните
потребности, както
и на потребностите
от организация на
свободното време и
личните контакти.
30

Осигуряване на гр. Мадан,
храна, социални
ул.
контакти, здравни ”Перелик”
№9
и психологически

68

Налична, ДДД.

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

№

Потребители

Капацитет

Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален
обхват

да се обслужват
сами.

39

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

40

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

41

общините
Център (Звено) за
Баните
предоставяне на
услуги в
Борино
общността и в
лица с увреждания и
домашна среда
възрастни хора над 65
Девин
(Личен асистент,
г. с ограничения или
Домашен
невъзможност за
Доспат
помощник,
самообслужване.
Социален
Златоград
асистент)
(ОП РЧР)
Мадан

↑ към съдържание

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
МестоСтатус към 2015 и
услугата.
полоетапи/стъпки за развитие
на услугата
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки жение
за развитие на
услугата
консултации,
организация на
свободното време.
Към края на 2015 г.
Осигуряване на
Центърът е закрит със
храна, социални
заповед на изпълнителния
контакти, здравни
директор на АСП, считано от
10
10
10
10
10
10 и психологически с. Хвойна
01.09.2014 г. Заповедта се
консултации,
оспорва от страна на Община
организация на
Чепеларе пред съдебните
свободното време.
власти.
Осигуряване на
Нова, планирана за
храна, социални
разкриване през 2018 г. с
контакти, здравни
гр.
търсене на възможности за
20
20
20 и психологически
Чепеларе
финансиране в рамките на
консултации,
проект, програми или като
организация на
ДДД.
свободното време.
-

60

62

60

50

50

-

49

37

20

20

20

-

81

81

35

35

35

76

116

116

35

35

35

-

63

63

60

60

60

-

78

78

35

35

35

Осигуряване на
грижи в семейна
среда на
нуждаещите се от
постоянно
обгрижване в
ежедневието.
Осигуряване на
достъп до здравна
грижа, медицинска
и социална
рехабилитация.

69

Разкрита през м. декември
общините
2015 г. в община Доспат по
Баните
схема „Независим живот” на
Борино
ОП РЧР. В останалите
Девин
общини ще бъде разкрита
Доспат
през 2016 г. със срок на
Златоград
действие до края на 2017 г.
Мадан
От 2018 г. е предвиден поНеделино
малък капацитет, тъй като
Рудозем
общините следва да осигурят
Смолян
устойчивост по проекта за 6
Чепеларе
месеца.

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата
Неделино

-

72

72

35

35

35

Рудозем

-

40

40

20

20

20

Смолян

-

80

80

40

40

40

Чепеларе

-

60

60

20

20

20

35

35

35

35

40

40

11

11

20

20

25

25

50

50

50

60

60

60

67

67

75

75

80

80

67

67

75

75

80

80

42

45

45

50

50

50

37

37

45

45

50

50

35

35

35

40

40

40

Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

Предоставяне на
мобилни услуги
ЛА/СА/ДП.
Психологически
консултации,
Рехабилитационни
услуги, медицински
услуги.

общините
Баните
Борино

42

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

лица с трайни
Девин
увреждания, с тежко
здравословно
Доспат
състояние и
определена чужда
Златоград
помощ в експертно
решение, които нямат
Мадан
възможност да се
самообслужват в
Неделино
ежедневието
Рудозем
Смолян
Чепеларе

43

Социален
асистент

↑ към съдържание

Лица с увреждания,
със затруднения или

общините

182

Осигуряване на
грижи в семейна
среда на
нуждаещите се от
Налична, за разширяване
постоянно
Във всички
във всички общини с търсене
обгрижване в
общини на
на възможности за
ежедневието, като територията
финансиране по проекти и
успоредно с това се на областта
програми, НП АХУ.
осигурява заетост
на безработни лица.
Превенция на
настаняването в СИ.

182 165 205 205 205

35

35

40

40

40

40

-

5

5

5

6

6

Комплекс от услуги, Във всички
насочени към
общини на

70

Нова за разкриване с
търсене на възможности за

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

№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

услуга в общността

невъзможност при
самообслужването.

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата
Баните
Борино
Девин
Доспат

Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

-

5

5

10

10

10

-

5

5

10

10

10

-

1

3

5

5

5

-

5

5

10

10

15

-

8

8

10

10

10

-

5

5

10

10

10

-

5

5

5

10

10

-

20

20

30

30

30

-

10

10

10

15

15

общините
Баните

44

Лица с увреждания и
Домашен
самотни хора, които не
помощник
могат или са
услуга в общността
затруднени да
организират
ежедневния си бит.

Борино
Девин
Доспат
Златоград

↑ към съдържание

-

15

15

15

20

-

13

25

25

30

-

31

31

40

50

50

50

60

60

70

-

15

15

25

25

Местоположение

социална работа, територията
свързана със
на областта
задоволяване на
потребностите от
организация на
свободното време и
осъществяване на
контакти.

Предоставяне на
услуги в домашни
20
условия, насочени
към поддържане на
Във всички
хигиената на
30
общини на
обитаваното
територията
50 жилище, пазаруване
на областта
и приготвяне на
храна, пране и
70
други комуналнобитови дейности.
30

71

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата
проектно финансиране.

Налична в община Доспат от
м. декември 2015 г. За
останалите девет общини е
нова за разкриване като се
търсят възможности за
финансиране по проекти и
програми.
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№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата
Мадан

-

10

10

15

15

20

-

20

20

30

30

30

-

10

10

15

15

15

-

40

40

50

50

60

-

20

25

25

25

25

Неделино

-

-

-

5

10

15

Златоград

-

-

40

40

50

50

лица и семейства на
Баните
месечно социално
подпомагане, самотно
Неделино
живеещи хора с
минимални пенсии,
Доспат
хора с увреждания с
ниски доходи и др.
Борино

-

30

30

30

40

40

Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

45

46

47

Здравен медиатор стари самотноживеещи
хора

Обществена
трапезария

Обществена
трапезария

↑ към съдържание

-

80

85

90

90

100

-

-

-

25

30

30

-

-

-

50

50

50

100

150

150

150

150

93

110

110

120

120

80

80

100

120

120

Девин
100
лица и семейства на
месечно социално
Рудозем
подпомагане, самотно (Рудозем,
93
живеещи хора с
Чепинци,
минимални пенсии,
Елховец)
хора с увреждания с Златоград
ниски доходи и др. (Златоград, 80

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

общините Нова за планиране от 2017 г.
Неделино
за община Златоград и от
Златоград 2018 г. за община Неделино.

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

гр. Девин
Налична, с финансиране от
гр. Рудозем
Фонд „Социална закрила”
Осигуряване на
гр.
към МТСП. Планирана за
топла и питателна Златоград
разширяване в общините
храна през зимата. гр. Мадан
Девин, Рудозем, Златоград и
гр.
Мадан.
Чепеларе

72
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№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

Чепеларе
Смолян
(Смолян,

Момчиловци,

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

гр. Смолян

Старцево,
Долен)

Мадан

Местоположение

81

81

100

100

130

130

80

80

80

80

80

80

102

102

102

102

102

102

Търън,
Смилян)

48

49

Домашен
социален
патронаж
гр. Смолян

Домашен
социален
патронаж

↑ към съдържание

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

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

Смолян

Борино

50

-

50

-

50

-

50

85

50

85

50

85

Социална услуга,
предоставяна по
гр. Смолян
домовете, свързана
с доставка на храна.

налична

Комплекс от
социални услуги,
Нова за разкриване през
предоставяни по
2017 г. за община Златоград
домовете, свързани с. Борино
и през 2018 за община
с доставка на
гр.
Борино с финансиране от
храна; поддържане Златоград
ФСЗ или оперативни
на личната хигиена
програми.
и хигиената на
жилищните
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№

Потребители
Област Смолян
Услуга - име, вид

Целеви групи

Капацитет

Съдържание –
основни дейности,
фокус на
услугата.
Териториален 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Планирани насоки
за развитие на
обхват
услугата

Златоград

50

51

Клуб на хората с
увреждания

Клуб на
пенсионера

↑ към съдържание

лица с увреждания

възрастни хора

-

-

20

20

40

40

Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за развитие
на услугата

помещения;
съдействие за
снабдяване с
необходимите
технически
помощни средства
при ползватели с
увреждане; битови
услуги и др.

Баните
Девин
Мадан
Смолян
Чепеларе

Осигуряване на
условия и
организиране на
общините
дейности за
Баните
социално
Девин
включване на
Мадан
уязвими групи;
Смолян
осигуряване на
Чепеларе
заетост;
информационни и
консултантски
услуги.

Баните
Борино
Девин
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

общините
Баните
Борино
Девин
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

Осигуряване на
социални контакти.
Информационни и
консултантски
услуги.

74

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

Нова за разкриване в
община Борино, налични в
останалите общини.
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4.3. Мерки и дейности по Направление 3: Развитие на
капацитета за управление и предоставяне на качествени и
ефективни социални услуги.
Обща цел 3: Гарантиране качеството и ефективността на социалните
услуги чрез поддържане на необходимия капацитет за управление на
областно и общинско ниво и осигуряване на квалифициран и компетентен
персонал за предоставяне на услуги.
Една социална услуга е качествена, когато подобрява благосъстоянието на
потребителите. Развитието и обучението на човешките ресурси е важна
предпоставка за качествени социални услуги.
Специфична цел 3.1. Стимулиране развитието на административния и
организационния капацитет на областно и общинско ниво за прилагане на
интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно
положение.
Мярка 3.1.1. Обучения за изграждане на капацитет за управление на
социалните услуги.
Дейност 3.1.1.1. Обучения и консултиране за развитието на капацитета за
ефективно управление на социални услуги в общините и външните доставчици на
социални услуги:
 за иницииране на интервенции/планиране на разкриването на нови услуги;
 умения за администриране на социални услуги – като държавно делегирана
дейност на общините или на външни доставчици;
 умения и нагласи за възлагането на управлението на социалните услуги на
външни доставчици (НПО).
Дейност 3.1.1.2. Обучения за развитие капацитета на служителите от
РДСП/ДСП:
 Обучения за повишаване уменията на началниците на отдели, главните
експерти и социалните работници за оказване на методическа подкрепа на
социалните услуги;
 Специализирани модули за повишаване компетентността на специалистите
във връзка с прилагането на нормативната уредба и добрите практики за
организиране и управление на социални услуги;
 Повишаване на ефективността при предоставянето на методическа
подкрепа във връзка с планирането, организирането и управлението на
социалните услуги на територията на общините.
 Управление на случай – оценка, планиране, наблюдение на изпълнението
на план за действие, преглед на план за действие и приключване на случай.
Дейност 3.1.1.3. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи
обучителни модули за ръководните екипи на социалните услуги, които целят
развитие
на
административния
и
управленски
капацитет,
допълнителна
квалификация/опит и подобряване на вътрешния мениджмънт на социалните услуги
в област Смолян по отношение на:
-

анализ на потребностите от специалисти и поддържащ персонал, развитие на
длъжностните и функционалните характеристики на персонала;
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-

подбор и освобождаване на персонал, пренасочване;

-

ефективно планиране на работните задачи и дейностите по предоставяне на
услугите, съобразно потребностите от развитие на предлаганите социални
услуги;

-

въвеждане на иновативни практики за ефективна оценка на положения труд,
съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на
социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с
реалната работа по случаи за удовлетворяване потребностите на клиентите;

-

добро управление и задържане на специалисти
осигуряване на тяхното непрекъснато развитие;

-

стимулиране на работата в екип и работата в разширени/мултидисциплинарни
екипи.

и

помощен

персонал

и

Специфична цел 3.2. Осигуряване на подкрепа на персонала на
социалните услуги за развитие на професионалната квалификация и умения
в съответствие с новите изисквания и стандарти.
Мярка 3.2.1. Осигуряване на условия за непрекъснато обучение,
обмяна на опит и споделяне на добри ефективни практики на персонала в
съществуващите социални услуги.
Дейност 3.2.1.1. Осигуряване на поредица от обучения за специалистите социални
работници,
психолози,
специални
педагози,
рехабилитатори,
трудотерапевти и др., както и за помощния персонал, ангажиран в директното
предоставяне на социалните услуги, за осигуряване на:
-

придобиване на знания и умения за качествено предоставяне на социалните
услуги и ефективна работа по случай.

-

оценка на въздействието, документиране на добрите практики в работата по
случай.

-

осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по
удовлетворяване на неговите потребности, подбор на специфичните дейности,
свързани с предоставянето на социалната услуга.

Дейност 3.2.1.2. Насърчаване и развитие на доброволчески практики –
осигуряване на обучение, възможности за обмяна на опит и консултиране по
въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на социални
услуги на местно и регионално ниво.
Дейност 3.2.1.3. Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на
специфични нови умения за планиране на професионалното развитие и кариерно
израстване, умения за работа в екип и ефективно общуване, работа по проекти,
взаимодействие с различни институции.
Мярка 3.2.2. Преквалификация за персонала на трансформираните
специализирани институции.
Дейност 3.2.2.1. Оценка на нуждите от обучение – екипна и индивидуална
за персонала на социалните услуги, които подлежат на трансформиране /закриване.
Препоръките от оценката са съобразени и с нуждите от персонал в новите
планирани/разкривани социални услуги в съответната община/ район.
Дейност 3.2.2.2. Провеждане на обучения в съответствие с оценката от
обучителните нужди, които да осигурят професионална подготовка и адаптация на
персонала след пренасочването към новата услуга.

↑ към съдържание
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Специфична цел 3.3. Оказване на подкрепа при въвеждането на
информационния масив на междуобщинско и междусекторно ниво на
Интегрираната информационна система (ИИС), осъществяваща се от
Агенция за социално подпомагане - София.
Мярка 3.3.1. Организиране на технически капацитет и човешки ресурс
от
специалисти
за
внедряване
на
информационната
система,
осъществяваща се от Агенция за социално подпомагане гр. София.
Дейност 3.3.1.1. Изграждане на техническа база от компютърни
конфигурации на ниво десетте общини на територията на областта. Доставчиците на
социални услуги е необходимо да осигурят възможност за постоянна интернет
връзка за работа в мрежа.
Дейност 3.3.1.2. Провеждане на поредица от обучения на заетите
служители, които са определени да работят с единната информационна система, на
ниво общински администрации, в качеството си на доставчици на услугите
делегирани от държавата дейности.
Дейност 3.3.1.3. Внедряване на разработената интегрирана информационна
система в пълен обем и обхват чрез целенасочени обучения на служителите на АСП
и доставчиците на социални услуги:
- създаване на мобилна група от специалисти за обучаване и практическа
помощ за внедряването на интегрираната информационна система;
- провеждане на обучения за работа с интегрираната информационна
система на служителите на АСП, служители в структури на публичната
администрация, предоставящи социални услуги и екипи от всички действащи СУ.

4.4. Мерки и дейности по Направление 4: Междуобщинско
партньорство
и
междусекторно
сътрудничество
при
планирането и предоставянето на социални услуги.
Обща цел 4: Запазване и повишаване ефикасността на услугите и
допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско
партньорство и междусекторно сътрудничество.
Развитието на партньорството между общини и сектори, изграждането на
мрежи на областно и местно ниво ще способства за съчетаването на наличните и
потенциалните ресурси, допълването и съгласуването на дейностите на
ангажираните институции от различните сектори с фокус - потребителите на услуги,
уязвимите общности и групи.
Специфична цел 4.1. Налагане на ефективни механизми за
междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги и
информационни програми – здравно-социални, социално-образователни.
Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество
ще допринесе за изграждане на оптимална мрежа от социални услуги в областта,
която да осигури равен достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за
максимално оползотворяване на наличните ресурси.
Мярка 4.1.1. Стимулиране и развиване на партньорство между
социалните услуги, публичните власти и институции и насърчаване
сътрудничеството с други сектори.
Дейност 4.1.1.1. Развиване на ефективни механизми за междусекторно
сътрудничество.

↑ към съдържание
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Дейността предвижда създаване на ефективни механизми (като например
съществуващия механизъм за деинституционализация), в който вземат участие
представители на различни институции и разглеждат конкретни случаи, вземат
решения за ефективно подпомагане на конкретни целеви групи.
Дейност 4.1.1.2. Развитие на смесени услуги – здравно-социални, социалнообразователни и др. съобразно Плана за изпълнение на Националната стратегия за
дългосрочна грижа.
Специфична цел 4.2. Продължаване работата за мотивиране на
общинските
администрации
към
междуобщинското
партньорство
в
социалните услуги.
Мярка 4.2.1. Стимулиране изграждането на междуобщински услуги.
Дейност 4.2.1.1. Консултиране и подкрепа на областно ниво за ефективно
планиране и изграждане на междуобщински услуги.

↑ към съдържание
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5. Логическа рамка и ключови индикатори за успех
Логическа рамка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян
Визия

Развиване на ефективна система от социални услуги, адекватни на потребностите на общността.
Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и
постигнатата промяна в ситуацията към 2020 г.

Общи цели
Обща цел 1

Предотвратяване на рискове и
поддържане
на
междуинституционална
работна
среда,
която
да
осигурява
професионална
подкрепа
и
възможност
за
качествено
функциониране
на
социалните
услуги в общността и приемната
грижа, резултати от реализирания
процес
по
деинституционализацията за деца
на територията на област Смолян.








Осигуряване на устойчивост на 90% от услугите за деца и семейства в
риск;
Увеличаване на Приемната грижа с минимум 15-20 семейства за целия
период 2016-2020 г.;
Разкрита минимум 1 услуга за деца/младежи от резидентен тип;
Подобрено качество на услугите за деца и семейства в риск в минимум 3
услуги;
Пълно обхващане на децата в предучилищно и училищно образование;
Подобрена информираност на учениците и младежите за последиците от
зависимостите и рисковото поведение.

Източници на
информация
- данни от РИО,
ОЗД, ДСП, общини
доклади
на
независими
експерти;
- социологически
проучвания
- годишни доклади
за мониторинг на
напредъка
на
изпълнението
на
областната
стратегия
-статистически
данни на НСИ
- заповеди на кмет
и
решения
на
Общински Съвети
- анализи на РДСП,
статистически
данни от РДСП
- решения на ОбС и
заповеди на АСП за
разкриване
на
нови
социални
услуги
Проучване
за
обратна връзка от
потребителите
- Доклади на ЗМО
- документация на

Период на
проверка
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Обща цел 2

Създаване
на
условия
за
независим и достоен живот на
възрастните хора и хората с
увреждания
посредством
предоставянето
на
качествени,
достъпни и устойчиви услуги за
дългосрочна грижа на територията
на област Смолян.








Обща цел 3

Обща цел 4

Гарантиране
качеството
и
ефективността
на
социалните
услуги
чрез
поддържане
на
необходимия
капацитет
за
управление
на
областно
и
общинско ниво и осигуряване на
квалифициран
и
компетентен
персонал за предоставяне на
услуги.



Запазване
и
повишаване
ефикасността
на
услугите
и
допълване на наличните ресурси
чрез развитие на междуобщинско



↑ към съдържание



Намаляване на броя на настанените възрастни хора в институции с 20%;
Подобрени условията за самостоятелен живот в домашна среда на 40%
от хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален
патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;
Поне 30% от лицата с увреждания обхванати в услуги за рехабилитация
или различни форми на заместваща, дневна грижа;
Повишено качеството на услугите за хората с увреждания - социална и
медицинска рехабилитация чрез ЦСРИ в област Смолян;
Осигурена поетапна деинституционализация на стари хора и възрастни
с увреждания чрез извеждане и разкриване на минимум 4 алтернативни
форми на резидентна грижа в общността;
Развити нов тип алтернативни резидентни услуги в среда близка до
домашната за стари хора, които не са в състояние да живеят
самостоятелно.

Развит капацитет за предоставяне, управление, мониторинг и оценка на
качествени и ефективни социални услуги;
Осигуряване на квалифициран и компетентен персонал в услугите –
брой обучения и обучени.

Минимум 5 броя осъществени партньорства (между социалните услуги,
общините, ЗМО и експерти).
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информационни
кампании
- мониторинг на
медиите
доклади
на
независими
експерти;
социологически
проучвания;
- годишни доклади
за мониторинг на
напредъка
на
изпълнението
на
областната
стратегия;
- заповеди на кмет
и решения на ОбС;
- анализи на РДСП;
статистически
данни от РДСП;
- заповеди на АСП
за разкриване на
нови
социални
услуги;
проучване
за
обратна връзка от
потребителите;
- доклади на ЗМО;
- мониторинг на
медиите;
- посещения на
място.
- мониторинг на
медиите;
програми
на
обучения;
сертификати;
наръчници
с
практики
заповеди
протоколи
от
срещи;
снимков
материал;

ежегодно

ежегодно

ежегодно
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партньорство
и
сътрудничество.

междусекторно

- споразумения;

Мерки, дейности

Специфични цели

Ключови индикатори за
ефекта и ползите от
реализацията на
Стратегията

Преки резултати/индикатори за
изпълнението на планираните
дейности

Източници на
информация

Период на
проверка

Решения на АСП и
ОбС

2017 г.

Направление 1: Развитие на социални услуги в общността за подкрепа на деца и семейства в риск.
1.1.Финализиране
дейностите
по
закриване
на
специализираните
институции за деца и
младежи
на
територията
на
област Смолян.

Мярка
1.1.1.
Закриване
ДДЛРГ-Широка лъка.

на

 Закриване на ДДЛРГ „Катя Ванчева“ с.
Широка лъка, общ. Смолян в период до
2017 г.
 Разкрит ЦНСТ за деца/младежи с
изявени дарби с. Широка лъка

1.2. Предоставяне на
услуги по превенция
за деца и семейства
в риск и услуги,
развиващи
и
подкрепящи
форми
на
алтернативна
семейна грижа.

Мярка 1.2.1. Предоставяне на 
подкрепа на уязвимите семейства
и деца в Центрове за обществена
подкрепа.




Завършен процес на
деинституционализация на
грижата за деца.
Разкрито минимум 1 ЦНСТ
за деца/младежи



Мярка
1.1.2.
Разкриване
на
ЦНСТДМБУ с изявени дарби в с.
Широка лъка, общ. Смолян

Решения на АСП и
ОбС



Мярка 1.2.2.
Развитие
на
съществуващите
Центрове
за
настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания в
общините Смолян и Чепеларе.

Разширен капацитет на ЦОП-Девин,
ЦОП-Златоград, ЦОП-Неделино, ЦОП –
Рудозем, ЦОП - Смолян
Разкрит нов Център за обществена
подкрепа в гр. Чепеларе
Подобрено качеството на социалните
услуги в ЦОП – Доспат

 Подобрено качеството на социалната

услуга в ЦНСТ за деца и младежи без
увреждания.
 Подобрена материална база на
ЦНСТДМБУ

 Увеличаване капацитетите
на ЦОП – Девин, Златоград,
Неделино, Рудозем и Смолян в
Област Смолян с 10%
 Подобрено качеството на
мин. 1 услуга
 % удовлетворени
потребители

Решения на АСП и
ОбС
регистри
на
потребителите
- обратна връзка от
потребителите
- Посещения на
място
- Справки и отчети
на
социалните
услуги

Подобрено качеството на
услугите в минимум 2 услуги
от резидентен тип за деца

- Посещения на
място
- Справки и отчети
на
социалните
услуги

Ежегодно

ежегодно

↑ към съдържание
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1.3. Предоставяне на
социални услуги за
подкрепа
на
социалното
включване на децата
с увреждания.

Мярка
1.3.1.
Развитие
на
съществуващите дневни центрове
за деца с увреждания



Увеличен капацитет на Дневен център
за деца и възрастни с увреждания –
Златоград
Увеличен капацитет на Дневен център
за деца с увреждания – Рудозем
Разкрит Дневен център за деца и
младежи с увреждания - Девин
Подобрена материална база на Дневен
център за деца и възрастни с
увреждания – Смолян
Увеличен капацитет на Център за
социална рехабилитация и интеграция
за деца с увреждания – Мадан
Разкрит Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца с
увреждания – Девин
Разкрит
Център
за
социална
рехабилитация и интеграция за деца с
увреждания – Баните


Подобрено
качеството на услугите в
мин. 2 услуги в общността
за деца с увреждания

Разкрит минимум 1
ДЦДМУ

Увеличаван
е
капацитета на ДЦДМУ в
Област Смолян с 10%

Решения на АСП и
ОбС
- Данни на НПО,
работещи с хора с
увреждания
- Посещения на
място
- Справки и отчети
на
социалните
услуги

Мярка
1.3.2.
Развитие
на  Подобрено качеството на социалната
социалната услуга от резидентен услуга в ЦНСТ за деца и младежи с
тип ЦНСТ за деца/младежи с увреждания в гр. Смолян
увреждания.

 Подобрено качеството
на услугите в минимум 1
услуга от резидентен тип
за деца с увреждания

- Посещения на
място
- Справки и отчети
на
социалните
услуги








 Подобрена
материална
ЦНСТДМУ - Смолян
1.4.
Подобряване
качеството на грижа
във
функциониращите
социални услуги в
общността
и
в
услугите
от
резидентен тип.

база

на

Мярка 1.4.1. Предоставяне на
подкрепа на роднините и близки,
които са поели грижата за дете.
Увеличаване на броя на децата,
настанени в такава форма на
грижа



Мярка 1.4.2. Широко развитие на
приемната грижа и поддържане на
над
75
работещи
приемни
семейства годишно в областта.



Увеличен броят на приемните
семейства в Златоград, Рудозем,
Смолян, Девин, Мадан.

 Увеличаване на приемната
грижа с минимум 15 - 20
семейства

Мярка 1.4.3. Общински политики



Запазване устойчивостта на Общностен



↑ към съдържание



Увеличен на брой на децата, настанени  Брой обхванати семейства
в такава форма на грижа
 Брой
нови
услуги
или
Развити общински политики и мерки за
развити стари услуги
достъп до образование, извънкласни и
извънучилищни дейности.
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Брой

обхванати

регистри
на
потребителите
- обратна връзка от
потребителите

-

регистри

на

ежегодно

ежегодно
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и мерки за достъп до образование,
извънкласни
и
извънучилищни
дейности



център – Девин и Общностен център Смолян и Център за ранна интервенция
– Смолян;
Развити общински политики и мерки за
достъп до образование, извънкласни и
извънучилищни дейности.

семейства

Брой нови услуги или
развити стари
Обхващане на поне 40 % от
децата в нужда от ранна
интервенция;

Осигурена
устойчивост на поне 80% от
услугите
за
ранна
интервенция за семейства в
риск;

потребителите
статистически
данни
анализи
на
специалисти
отчети
за
дейността

Направление 2: Деинституционализация на грижата и разширяване на достъпа до социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания.
2.1. Превенция на
риска
от
институционализация
чрез предоставяне на
алтернативни форми
на социални услуги в
общността за хора с
увреждания.

Мярка 2.1.1. Предоставяне на
социалните услуги ЦСРИ и Дневни
центрове и развиване на мобилен
компонент
за
подкрепа
на
включването и интеграцията на
максимален
брой
хора
с
увреждания на територията на
област Смолян.


Подкрепа на включването
и интеграция на максимален брой хора
с увреждания в ЦСРИ и Дневни
центрове.

Развиване
на
мобилен
компонент поне в 3 бр. услуги от рода
на ЦСРИ и ДЦ.

Запазване
устойчивостта
на съществуващите в областта ЦСРИ и
ДЦ.



Мярка 2.1.2. Разширяване на
социалните услуги в домашна
среда за подкрепа в ежедневието
на хората с увреждания и техните
семейства.


Постигната устойчивост на
услугите Личен асистент, Социален
асистент и Домашен помощник.

Увеличаване
капацитета
на услугите Личен асистент, Социален
асистент, Домашен помощник.




Разкриване на Центрове за
почасови услуги в
общността и
домашна среда и обхващане на
максимален
брой
стари
хора
в
отдалечените
населени
места
на
областта.

Осигуряване
на
устойчивост от общините на разкритите
нови Центрове.

Утвърждаване
на
мобилните дейности в областта.

↑ към съдържание
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Разкрити минимум 2 нови
ЦСРИ и 1 ДЦ за хора с
увреждания.
Увеличен капацитет на
минимум 2 услуги.

Увеличен
капацитет
с
минимум 50% на услугите
Личен асистент, Социален
асистент,
Домашен
помощник.
Разкрити
Центрове
за
почасови
услуги
в
общността
и
домашна
среда в 10-те общини на
област Смолян.
Предоставени
мобилни
услуги в домашна среда
на максимално голям брой
лица с увреждания.

-

решения на АСП
и ОбС;
отчети
за
проекти,
финансирани
по
ОПРЧР и ОПРР;
- обратна връзка от
потребителите;
- посещения на
място;
регистри
на
потребителите;
- справки и отчети
на
социалните
услуги.

ежегодно
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Мярка
2.1.3.
Развиване
дейностите на Домашния социален
патронаж
и
Обществената
трапезария.

Мярка 2.1.4. Развиване на целеви
общински
политики/мерки
за
социално включване на хората с
увреждания.

Мярка

↑ към съдържание

2.1.5.

Утвърждаване


Създаване на устойчивост
на Домашен социален патронаж в
община Смолян и разкриване на
социална услуга в общините Борино и
Златоград.

Създаване на устойчивост
на
действащите
обществени
трапезарии и разкриване на нови в
останалите общини.




Създаване на устойчивост
на Социалното предприятие в община
Рудозем.

Увеличаване
капацитета
на услугата.

Осигурени
достъп
до
информация,
съдействие
и
посреднически услуги за хората с
увреждания в община Баните чрез
Рехабилитационно-консултантски
център.

Назначени
здравни
медиатори за осигуряване достъп до
здравни услуги на хора с хронични
заболявания и увреждания в общините
Неделино и Златоград.

Предоставяна
грижа
в
“Хоспис Мадан” ЕООД.

Реализирани целеви мерки
достъп
до
заетост,
обучение,
професионална
квалификация
и
преквалификация
на
хора
с
увреждания с възможности за работа.

Продължаване
и
разширяване дейността на Клубовете
на хората с увреждания в общините
Мадан, Баните, Девин, Чепеларе и
Смолян.



на


ЦНСТ

Утвърждаване
за хора с

дейността
физически
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Разкрит
поне
1
нов
Домашен
социален
патронаж.
Разкрити минимум 2 нови
Обществени трапезарии.
Увеличаване капацитета
на поне 3 от действащите
обществени трапезарии.

Увеличен капацитет на
Социално предприятие –
Рудозем
и
разширен
обхват
на
рисковите
групи.
Утвърждаване дейността
на
Рехабилитационноконсултантски център – с.
Баните.
Работещи минимум по 5
здравни
медиатори
в
общините
Неделино
и
Златоград.
Продължаване дейността
на Хоспис – Мадан.
Обхващане на по-голям
брой лица с увреждания в
Клубовете в общините
Мадан, Баните, Девин,
Чепеларе и Смолян.

Разкрити минимум 4 нови
услуги от резидентен тип
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дейността на социалните услуги
резидентен тип и изграждане
нови за хора с увреждания
специализираните институции
общността.

2.2. Предотвратяване
на рискове, водещи
до
социално
изключване
и
изолация на старите
хора
чрез
разкриване
и
развитие
на
социални
услуги,
осигуряващи спокоен
и достоен живот на
старите хора.

от
на
от
и

увреждания в гр. Неделино.

Разкриване на ЦНСТ за
възрастни
хора
с
умствена
изостаналост, психични разстройства и
деменция в общините Девин, Златоград
и Смолян.

Разкриване
на
нови
Защитени и Преходни жилища за хора
с увреждания в общините Мадан,
Смолян и Неделино.

Мярка 2.2.1. Разширяване на
мрежата от социални услуги в
общността за осигуряване на
условия за спокоен и достоен
живот на старите хора в семейна
среда.


Утвърждаване дейностите
Домашен помощник и Социален
асистент.

Разкриване на Центрове за
почасови услуги в общността и
домашна среда и обхващане на
максимален брой стари хора в
отдалечените населени места на
областта.

Осигуряване на
устойчивост от общините на разкритите
нови Центрове.

Утвърждаване на
мобилните дейности в областта.











Мярка
2.2.2.
Развиване
дейностите на Домашния социален
патронаж
и
Обществената
трапезария.

↑ към съдържание


Създаване на устойчивост
на Домашен социален патронаж в
община Смолян и разкриване на
социална услуга в общините Борино и
Златоград.

Създаване на устойчивост
на
действащите
обществени
трапезарии и разкриване на нови в
останалите общини.
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за
възрастни
хора
с
увреждания.
Минимум
70%
удовлетворени
потребители
в
новите
услуги.

Увеличен капацитет на
социалните
услуги
Социален
асистент
и
Домашен
помощник
минимум с 50%.
Разкрити
Центрове
за
почасови
услуги
в
общността
и
домашна
среда в 10-те общини на
област Смолян.
Предоставени
мобилни
услуги в домашна среда
на максимално голям брой
стари хора в отдалечените
населени
места
на
областта.
Предотвратена
преждевременна
институционализация на
минимум
50
самотно
живеещи стари хора чрез
услуги
за
грижа
в
домашна среда.
Разкрит
поне
1
нов
Домашен
социален
патронаж.
Разкрити минимум 2 нови
Обществени трапезарии.
Увеличаване капацитета
на поне 3 от действащите
обществени трапезарии.

-

решения на АСП
и ОбС;
отчети
за
проекти,
финансирани
по
ОПРЧР и ОПРР;
- обратна връзка от
потребителите;
- посещения на
място;
регистри
на
потребителите;
- справки и отчети
на
социалните
услуги.

ежегодно
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Мярка 2.2.3. Осигуряване на
дневна грижа и почасови услуги за
старите хора.

Мярка
2.2.4.
Разкриване
на
алтернативни резидентни услуги за
стари хора.

Мярка 2.2.5. Оказване на спешна
подкрепа в кризисни ситуации на
лица от уязвими групи.
2.3.
Намаляване
броя на лицата в
специализираните
институции
на
територията
на
област
Смолян
и
разработване
на
планове
за
преструктуриране на
институциите.

Мярка 2.3.1. Разработване на
институционални
планове
за
развитието
на
действащите
специализирани
институции
за
възрастни с увреждания и стари
хора в област Смолян.

Мярка 2.3.2. Намаляване броя на
възрастните хора с увреждания и
стари хора в специализираните
институции на територията на
област Смолян.


Утвърждаване дейностите
на Дневен център за стари хора –
Мадан.

Разкриване на нови ДЦ за
стари хора в общините
Доспат,
Златоград, Смолян и Чепеларе.

Разширяване дейностите в
Клубовете на пенсионера и разкриване
на нов в община Борино.





Разкриване на ЦНСТ за
стари хора в общините Девин и
Смолян.

Разкриване на Малък дом
за стари хора в община Златоград.



Разкрити минимум 2 нови
Центъра за настаняване от
семеен тип за стари хора.


Разкриване на Център за
временно
настаняване
в
община
Смолян на бездомни хора от цялата
област.

Разработени
институционални планове на
действащите СИ.

Изготвени
индивидуални
оценки на настанените лица в СИ.

Проведени обучения за
квалификацията и преквалификацията
на персонала в СИ с цел, тяхното
пренасочване.



Разкрит
Център
временно настаняване.



Реформирани
и
преустроени три СИ за
възрастни
хора
с
увреждания и стари хора в
област Смолян.


Намален капацитета на
ДВХПР-Петково, ДВХПР-Ровина и ДСХФатово.

Изградени
социални
услуги от резидентен тип – ЗЖ, ПЖ,
ЦНСТ за извеждане на настанени лица
в СИ.



Изградени и разкрити 2
ПЖ за подготовка за
извеждане на настанени
лица в ДВПР-Петково и
ДВПР-Ровина.
Разкрити минимум 4 ЦНСТ
за
хора
с
психични
разстройства,
умствена
изостаналост и деменция.
Подобряване
качеството





↑ към съдържание

Разкрити поне 2 нови ДЦ.
Разкрит 1 нов Клуб на
пенсионера.
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за

- решения на АСП
и ОбС;
- обратна връзка
от потребителите;
- посещения на
място;
- справки и отчети
на
социалните
услуги.

ежегодно
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на грижа за останалите
потребители в СИ.
Направление 3: Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги.
3.1.
Стимулиране
развитието
на
административния и
организационния
капацитет
на
областно и общинско
ниво за прилагане на
интегрирана грижа и
политики към хора и
групи
в
неравностойно
положение.

Мярка
3.1.1.
Обучения
за
изграждане
на
капацитет
за
управление на социалните услуги.


Проведени обучения за
ръководни кадри в социалните услуги.

Изграден
капацитет
от
обучени ръководни кадри.

Проведени обучения на
експертите, извършващи планиране и
мониторинг на социалните услуги.



Обучени
ръководни
кадри и експерти.

-

протоколи от
срещи;
снимков
материал;
програми
на
обучения;
- сертификати;
- заповеди.

ежегодно

3.2. Осигуряване на
подкрепа
на
персонала
на
социалните услуги за
развитие
на
професионалната
квалификация
и
умения
в
съответствие
с
новите изисквания и
стандарти.

Мярка 3.2.1. Осигуряване на
условия за непрекъснато обучение,
обмяна на опит и споделяне на
добри ефективни практики на
персонала
в
съществуващите
социални услуги.


Проведени обучения за
специалисти и помощен персонал в СИ
и СУ.

Проведени обмяна на опит
и
споделени
добри
практики
в
действащите социални услуги.



Обучени
социални
работници,
психолози,
специални
педагози,
рехабилитатори,
трудотерапевти и др.,
както и за помощния
персонал, ангажиран в
директното предоставяне
на социалните услуги.

-

ежегодно



Обучени доброволци при
предоставянето
на
социални
услуги
на
местно
и
регионално
ниво.



Квалифициран
преквалифициран
персонал.

Мярка 3.2.2. Преквалификация за
персонала на трансформираните
специализирани институции.


Извършена
оценка
на
нуждите от обучение – екипна и
индивидуална
за
персонала
на
социалните услуги, които подлежат на
трансформиране /закриване.

Повишена квалификация и
преквалификация на персонала на
трансформираните СИ.

Развитие
на
доброволческите практики.

3.3.
Оказване
на
подкрепа
при
въвеждането
на
информационния
масив
на
междуобщинско
и

Мярка 3.3.1. Организиране на
технически капацитет и човешки
ресурс
от
специалисти
за
внедряване на информационната
система, осъществяваща се от
Агенция за социално подпомагане

↑ към съдържание


Изградена
техническа
база от компютърни конфигурации на
ниво десетте общини на територията
на областта.

Проведени обучения на
общински служители и персонал в
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протоколи от
срещи;
снимков
материал;
програми
на
обучения;
- сертификати;
- заповеди.

и

Обучен човешки ресурс
за
работа
с
Интегрираната
информационна система
на АСП.
Внедрена Интегрирана

- - решения на АСП
и ОбС;
- - програми на
обучения;
- - сертификати;
- - заповеди;
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междусекторно ниво
на
Интегрираната
информационна
система,
осъществяваща се от
Агенция
социално
подпомагане
София.

гр. София.

социалните услуги.


информационна система - - справки и отчети
на АСП.
на социалните
услуги.

Направление 4: Междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество при планирането и предоставянето на социални услуги.

4.1. Налагане на
ефективни
механизми
за
междусекторно
сътрудничество
и
развитие на смесени
услуги
и
информационни
програми – здравносоциални, социалнообразователни.

4.2. Продължаване
работата
за
мотивиране
на
общинските
администрации към
междуобщинското
партньорство
в
социалните услуги.

Мярка
4.1.1.
Стимулиране
и
развиване на партньорство между
социалните
услуги,
публичните
власти и институции и насърчаване
сътрудничеството с други сектори.

Мярка
4.2.1.
изграждането на
услуги.

Стимулиране
междуобщински



Приложени механизми за обмен на
опит и подобряване взаимодействието
между Звеното за мониторинг и
оценка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги и
други звена.



Проведени общи срещи с експертите
по социални дейности от десетте
общини
с
оглед
координиране
политиката на областно ниво.

Брой
приложени
механизми за обмен на
опит
и
подобряване
взаимодействието между
Звеното за мониторинг и
оценка
на
Областната
стратегия за развитие на
социалните
услуги
и
други звена.



Брой
проведени
общи
срещи с експертите по
социални
дейности
от
четирите общини с оглед
координиране политиката
на областно ниво.



Засилен обмен на информация между
Звеното за мониторинг и оценка на
Областната стратегия за развитие на
социалните
услуги
и
отделните
социални услуги.



Обменен
опит
партньорства.

реализирани



Брой
реализирани
партньорства.



Развито партньорството между общини
и сектори.





Изградени мрежи на областно и
местно
ниво
за
съчетаване
на
наличните и потенциалните ресурси,
допълването
и
съгласуването
на
дейностите
на
ангажираните
институции от различните сектори с
фокус - потребителите на услуги,
уязвимите общности и групи.

Развити
ефективни
механизми
за
междусекторно
сътрудничество.



Развити смесени услуги –
здравно-социални,
социално-образователни
и др. съобразно Плана за
изпълнение
на
Националната
стратегия



↑ към съдържание



и

Консултиране и подкрепа на областно
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-

протоколи от
срещи;
снимков
материал;
- механизми.

ежегодно

-

протоколи от
срещи;
снимков
материал;
- справки и отчети
на социалните
услуги;
- механизми.

ежегодно
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ниво за ефективно планиране и
изграждане
на
междуобщински
услуги.

↑ към съдържание

за дългосрочна грижа.
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Изградени
поне
5
междуобщински услуги.
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Раздел В: План за действие
6. Управление и координация на изпълнението
на стратегията
Управлението на процеса на реализацията на Областната стратегията за
развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) изисква да се координират три
основни групи от задачи:
 Координация – оперативна и стратегическа – на областно и общинско
ниво, свързана с разкриването и предоставянето на социални услуги, както и с
инициирането и реализацията на хоризонтални мерки за социално включване.
 Мониторинг и оценка на напредъка в постигането на целите и
очакваните резултати от изпълнението на стратегията.
 Управление и вземане на решения на различни нива – от оперативните
действия до актуализацията и възможните промени в стратегията.

6.1. Структури за координация на областно и общинско
ниво
6.1.1. Областен управител
Съгласно Закона за администрацията oбластният управител е едноличен орган
на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по
места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при
провеждане на регионалната политика.
Функции на областния управител във връзка с планирането, съгласно Закона
за администрацията и Устройствения правилник на областната администрация:
 Осигурява съответствие между националните и местните интереси,
организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за
регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното
самоуправление и местната администрация.


Организира разработването на областната стратегия за развитие.

 Внася проекта на областна стратегия за
съгласуване и приемане в областния съвет за развитие.

развитие

за

обсъждане,

Функции на областния управител във връзка с планирането, съгласно Закона
за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение:
 Областният управител организира разработването на стратегия за
развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа на анализ на
потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта.
 При разработването на стратегията за развитие на социалните услуги на
областно ниво областният управител осигурява участието на представители на:
всяка община на територията на областта, регионалната дирекция за социално
подпомагане, регионалния инспекторат по образованието, районния център по
здравеопазване, регионалната служба за заетост, юридически лица с нестопанска
цел, работещи в областта на социалните услуги, и други заинтересувани органи,
лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.
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 Областният управител утвърждава стратегията за развитие на социални
услуги, след съгласуване с областния съвет за развитие и с Регионалната дирекция
за социално подпомагане.
 В ролята си на пряк представител на изпълнителната власт в областта
Областният управител е натоварен с функции по изпълнението на държавната
политика на местно ниво, по осигуряването на взаимодействие между местната и
държавната власт и със задачите да следи за съответствието на националните и
местните интереси в областта. Областният управител и екипа на областната
администрация е важен фактор при изграждането на местните партньорства. От
функционална гледна точка, поради своите функции и роля, Областният управител
има потенциал да въздейства за обединяването на усилията на всички „играчи” в
областта (общини, ДСП и други местно-базирани държавни институции, доставчици
на услуги), да се търсят подходи за осмисляне и договаряне на общите интереси в
полза на групите и индивидите в риск, които имат нужда от социални услуги.
Областният съвет за развитие Смолян е колективен орган, който
съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на
територията на областта. Председател на съвета е Областният управител, а членове
са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на
всяка
община,
делегирани
представители
на
областните
структури
на
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите
на национално равнище.
Функции и отговорности:
 Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие, както и Областната
стратегия за развитие на социалните услуги като секторна политика.
 Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното
планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за
целенасочена подкрепа.
 Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване
изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на
общински проекти.
 Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на
областната стратегия за развитие.
 Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с
други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по
регионалното развитие и териториалното сътрудничество.
 Обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението
на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.
приема областната стратегия по предложение на областния управител.
 Приема годишната оценка за изпълнението на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги, разглежда предложенията и одобрява годишен план
за изпълнението й на базата на заложените приоритети и цели на стратегията, и на
актуализираната оценка на нуждите на групите в риск.
 С решение на Областния съвет за развитие могат да се създават
постоянни и временни комисии, консултативни съвети и работни групи.
6.1.2. Регионална дирекция за социално подпомагане и дирекции
„Социално подпомагане”
Роля и отговорности на РДСП-Смолян:
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 Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на
Стратегията с подкрепата на областна администрация и общините.
 Изготвя предложения до АСП за откриване, промяна на вида и капацитета
и закриване на социални услуги, в съответствие с планираните дейности в
стратегията.
 Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните
социални услуги и следи за изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията.
 Сътрудничи
с
областната
и
общинските
администрации
и
с
неправителствени организации при осъществяването на планираните дейности в
стратегията.
 Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги и
осъществява системен контрол върху предоставянето на социалните услуги,
планирани в стратегията.
 Отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на СИ
и тяхното изпълнение. Носи отговорност за реформирането и преструктурирането на
специализираните институции в област Смолян.
 Отговаря за създаването и дейността на работна група на областно ниво
за консултиране и подкрепа на процеса на изготвяне на плановете.
Роля и отговорности на ДСП:
Дирекциите „Социално подпомагане” в гр. Девин, Златоград, Мадан и Смолян
(с отдели „Социална закрила” (ОСЗ), „Закрила на детето” (ОЗД) и „Хора с
увреждания и социални услуги” (ОХУСУ) заедно с изнесените си работни места в
останалите общини) имат следните задължения:
 Изготвят предложения до РДСП-Смолян за откриване, реформиране и
закриване на социални услуги на база постъпили предложения от кмета на
общината.
 ДСП и в частност ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск;
разработват оценки и индивидуални планове за децата и лицата, настанени в
специализирани институции.
 Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и
неправителствени организации във връзка с областната стратегия и предвидените
дейности в нея.
 Събират и актуализират данните на базовите индикатори и резултатите от
изпълнение на социалните услуги.
 ОЗД подпомага интегрирането на деца от специализирани институции и
социални услуги – резидентен тип в детските градини и предучилищно образование;
съвместно с мрежата от ЦОП в общините, ОЗД работят за изграждане на връзки
между децата, настанени в СИ и услугите от резидентен тип и семействата 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 имат отношение към всички
заложени цели в Областната 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;
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- 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 услугите от
резидентен тип и биологично или разширено семейство; реинтеграцията на деца в
семейна среда;
- оказване на методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни
екипи;
- планиране (съвместно с Дирекции Бюро по труда) мерки за професионално
ориентиране и трудова интеграция на младежи, предстоящи да напуснат СИ;
- консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;
- ДСП пряко отговаря за преструктурирането и реформирането на СИ за деца и за
лица с увреждания;
- подпомагане изграждането на алтернативни социални услуги;
-подпомагане общините при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги
в общността и други.
Същевременно, взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за
гарантиране на устойчивостта на изпълнението на областната стратегия чрез
практическите възможности за осигуряване на средства за предоставяне на услуги
като държавно делегирана дейност.
6.1.3. Общини
Общините, дори в условия на регионално планиране, отговарят за цялостното
изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната
територия. За тази цел, те разработват, приемат и прилагат общински стратегии за
развитие на социалните услуги (2016-2020), чрез които на територията на всяка
община ще се реализира Областната стратегия. Общините разработват, приемат и
осъществяват годишни планове за действие. Нормативно е установено, че местното
самоуправление се осъществява от Общинския съвет, а местната изпълнителна
дейност - от кмета и общинската администрация. Така или иначе, в своята
съвкупност те заедно осъществяват местната власт.
Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие
на хората в риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират
дейностите 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.
Общините осъществяват годишен мониторинг и оценка на изпълнението на
социалната услуга и оценка на нуждите на групите в риск.
Общините се ангажират да предоставят за сведение на ЗМО и Областния
съвет за развитие всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на
дейности по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги.
Определените като ключови участници в изпълнението на стратегията докладват
поне веднъж годишно на заседание на Областния съвет за развитие за извършеното,
за трудностите, които срещат, както и да правят предложения за подобряване на
Стратегията.
Роля и отговорности на Общинския съвет:
 Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на
територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по
предложение на кмета на общината;
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 Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация 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 планирани в Областната
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.
Ролята на кмета на общината е ключова за цялостното изпълнение на
Областната стратегия за социалните услуги на общинско ниво.
Кметът на общината:
 Организира изработването на общинските програми и планове за
развитие на социални услуги на територията на общината и на програмата за
реализацията му и след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане
ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет.
 Организира разработването на общинските секторни политики и – след
гласуването в Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и
общинската администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие
на социалните услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване.
 Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на
програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги.
 След съгласуване с Обществения съвет представя годишен и
заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския
план за развитие на социални услуги за одобряване от Общинския съвет.
 Участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на
изпълнението на общинския план за развитие на социалните услуги като част от
Областната стратегия.
 Търси възможности за финансиране от различни финансови източници за
реализиране на конкретните общински дейности, планирани в съответния общински
компонент на областната 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 областната стратегия и включения в нея общински
компонент.
 Осъществяване на 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.
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Областният управител, заедно с РДСП вземат решения на областно ниво за
създаване на необходими междуведомствени структури/работни групи, за приемане
на годишния мониторингов доклад, подготвен от звеното за координация,
мониторинг и оценка /ЗКМО/, за промени и утвърждаване на актуализацията на
областната стратегия; за разкриване и/или промени в дадена социална услуга.
Областният оперативен екип, както и сформираните общински екипи със
заповед на кмета, на практика имат функции и членство в Звеното за координация,
мониторинг и оценка.
РДСП и дирекциите „Социално подпомагане” като териториални поделения на
АСП в областните административни центрове провеждат държавната социална
политика на ниво област, а Дирекциите "Социално подпомагане" на територията на
всяка община по отношение на закрила на детето, рехабилитация и социална
интеграция на хората с увреждания и проучване на потребностите на населението в
областта и в общините от социални помощи и социални услуги.
Общинският съвет и кметът вземат решенията на общинско ниво, свързани с
актуализация или промени в общинските стратегии, приемат годишните планове за
действие, внасят предложения за промени в областната стратегия, адресирани до
областния управител и РДСП. Тъй като общините отговарят за цялостното
изпълнение на стратегията на собствената си територия, то е необходимо всяка
община да обособи неформални структури за координация на общинско ниво. Те
могат да се базират на създадените със заповед на кмета в хода на планирането
териториални работни групи и на Обществените съвети за социално подпомагане. За
да се осигури непрекъсната оперативна координация по общини е необходимо
общинските координатори, ангажирани в планирането и изготвянето на областната
стратегия да могат да продължат своите функции пряко при изпълнението на
стратегията. Те поддържат връзка, както между заинтересованите страни в
общината, така и между общинското и областното ниво, като предоставят актуална
информация за текущите дейности на кмета, на областна администрация, на
общинския съвет и другите заинтересовани страни, а също така участват в
разширения екип на областното Звено за координация, мониторинг и оценка.
Координаторите осигуряват взаимодействието и синхронизирането в изпълнение и
мониторинг на стратегиите.
6.1.4 Други партньорски структури
Регионалният инспекторат по образованието – Смолян отговаря
съвместно с РДСП за координирането и изпълнението на дейностите от стратегията,
свързани с образованието, като осигуряване на достъп до качествено образование
на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на необхванати,
отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици; интегриране в системата на
образование на децата с увреждания, отглеждани в семействата ; контролира
дейностите, свързани с насочване на деца със специални образователни
потребности; осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с
увреждания и пр.
Регионална здравна инспекция – Смолян изпълнява държавната здравна
политика на територията на област Смолян свързана с: цялостната координацията и
изпълнение на хоризонтални здравни мерки; осигуряване на достъп до качествена
здравна грижа за цялото население, включително за хората в риск; създаване на
здравна карта и съответно база данни за здравни специалисти в помощ на хора с
увреждания и хора със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и
консултиране на клиенти в риск; взаимодействие с местната власт и с други
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институции за методическо ръководство; иницииране и реализация на смесени
медико-социални услуги, и други.
Дирекциите „Бюро по труда” в гр. Смолян, Мадан, Златоград и Девин
участват в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за интеграция
на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи напускащи
специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни,
безработни от ромски общности) и мерки за подкрепа на семейства в риск.
Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална
квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на
роми, живеещи в затворени етнически общности; участие в разработването на
програми за обучение и пренасочване на персонал от СИ; посредничество между
работодатели и безработни от рисковите групи с цел, намиране на работа.
Неправителствени
организации:
Изключително
важна
роля
в
изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в предоставянето на
социални услуги, като преки доставчици, други в прилагането на принципите и
философията на гражданското общество и групите в риск. НПО сектора имат
представителство в различните комисии и съвети на областно и общинско ниво; със
становища в мониторинга и актуализирането на стратегията; подпомагат събирането
на данни и оценката на потребностите на крайните потребители.

6.2. Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО
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 Областната стратегия за социалните услуги в област Смолян.
Резултатите от мониторинга и оценката са основа за актуализацията на стратегията
по отношение на приоритетните направления и целите, както и за препланирането
на оперативните задачи в хода на изпълнението.
Специфичните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са:
 осигуряване на постоянен поток от актуална информация за развитието на
социалната среда в област Смолян;
 обезпечаване текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по
Стратегията на областно и общинско ниво;
 изработване на комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от
изпълнението на Областната стратегия от гледна точка на целевите рискови групи.
Да осигури системното актуализиране на Областната стратегия, подобряването на
политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните
услуги и мерки чрез:
Дейностите за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги (2016-2020 г.) на практика се осъществява от областно Звено за
координация, мониторинг и оценка (ЗКМО). То е обособено като относително
самостоятелна
структура,
със
заповед
на
областния
управител,
има
междуведомствен състав и консултативни функции. Основният екип на ЗКМО
обхваща 4-6 души от областна администрация и РДСП, и следвайки вменените му
финкции е постоянно действащ орган. Основният екип на ЗКМО поема
координацията на цялостната дейност по мониторинга и оценката, разработва
годишен план и мониторингов доклад за изпълнението на стратегиите. В подкрепа
на основния състав на областно ниво, действа и разширен екип по мониторинг и
оценка, който включва всички общински координатори, представители на ДСП и на
партньорските регионални звена на държавни институции и НПО сектора.
Задачите и отговорностите на ЗКМО са разпределени между двата екипа:

↑ към съдържание
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6.2.1. Организационна структура
Основен екип:
 координира цялостната дейност по мониторинг и оценка на социални
услуги в област Смолян;
 планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува
дългосрочните и годишните оперативни планове за мониторинг и оценка на
изпълнението на стратегията;
 изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални
услуги в общините в областта;
 предоставя консултации и практически съвети на доставчиците на услуги
за подобряване на дейностите по места;
 събира
информация
на
областно
ниво
и
систематизира
данните/информацията, подадена от Териториалните работни групи по общини;
 изработва междинен мониторингов доклад за изпълнението на
Стратегията, който се представя за обсъждане и одобрение на Областния съвет за
развитие;
 заедно с разширения екип формулира ключовите мониторингови въпроси
и въпросите, на които трябва да даде отговор междинната и крайната оценка;
 организира възлагането и провеждането
изпълнението на Стратегията, при възможност;

на

външна

оценка

на

 заедно с разширения екип обсъжда заключенията и препоръките от
докладите за мониторинг и оценка;
 организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката
и информира заинтересованите страни и обществеността за резултатите и
препоръките.
Разширен екип:


участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка;

 участва в дискусии за определяне на ключовите въпроси на мониторинга
и оценката и представя коментари по докладите за мониторинг и оценка;


събира информация за базовите индикатори по общини;

 събира и систематизира текуща информация за социалните услуги и
дейности и ги изпраща на основния екип;
 оказва съдействие и логистика за проучвания, оценки и други дейности,
осъществявани от външни експерти или организации в съответната община;
 организира дискусии по общини за обсъждане на заключенията и
препоръките от докладите за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията.
6.2.2. Работа на ЗМО. Планиране и изпълнение на дейностите за
мониторинг и оценка
Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват текущи и
периодични дейности, в следния вид:
 Разработване и приемане на годишни оперативни планове за дейностите
по мониторинг и оценка за всяка година от изпълнението на стратегията. Годишните
планове за мониторинг и оценка се разработват от координаторът на ЗКМО,
съгласуват се със основния екип и са част от годишния отчет по изпълнението на
Стратегията.
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 В системата за мониторинг и оценка са заложени две оценки: междинна
оценка /в средата на плановия период/ и финална - при приключване на
изпълнението на стратегията. Провеждането на междинна оценка на релевантността
и ефективността на Стратегията през третата година от изпълнение, по възможност
трябва да бъде извършена от външен екип от експерти. Заключенията и препоръките
от междинната оценка се използват при планирането на следващия двегодишен
период от изпълнението на Стратегията.
 Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения
на място, доклади от мониторинговите посещения.
 Създаване и постоянно актуализиране на база данни на областно ниво с
разбивка по общини, територии, теми, рискови групи и т.н. Актуализиране,
систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори за
ситуацията.
 Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и
оценката;
 Разработване, представяне и обсъждане на мнения и предложения за
промени/подобрение в приоритетните направления, цели и дейностите на
Стратегията.
В зависимост от наличните ресурси могат да се планират и допълнителни
дейности на ЗКМО като:
 Тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни
направления или върху една или повече групи дейности;
проучвания по
специфични въпроси, необходими за стартиране на нови дейности и/или иновативни
услуги по целите на Стратегията, и други.
 Основният подход е мониторингът и оценката с участие, който изисква
включването и обратната връзка от всички участници в изпълнението на
предоставянето на социалните услуги и носи допълнителни предимства за
ефективността на мониторинга. Участието гарантира съпричастността и чувството за
собственост на заинтересованите страни върху продуктите и резултатите от
мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от прилагането
на препоръките на практика.
6.2.3. Нормативни практики за взаимодействие
Стратегията (областна и/или общинска) 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 социално-икономическа
среда. Законовите основания за актуализиране на стратегията са регламентирани в
чл. 36а от ППЗСП, а за общинските стратегии в чл. 36б от Правилника.
Процедурно организиране на стъпките, които е необходимо да се предприемат
от партньорите по изпълнение на документа, включва следните практики:
-

Практики за взаимодействие при процеса на актуализиране на Стратегията.
Случаи, при които се налага актуализация на стратегическия документ:

- Изисква се поради предвидена дейност в плана за действие за изпълнение
на документа. Актуализираната база данни на областно ниво се разпространява и
налага актуализация съответно и на общинско ниво.
- Изисква се поради извънредни инициативи за актуализация на стратегията.
Общината подава мотивирана информация в областната администрация на екипа по
управление на Областната стратегия за развитие на социалните услуги /ЗКМО/ за
необходимостта от евентуална промяна в Общинската стратегия. ЗКМО на областно
ниво дава принципното си съгласие и внася искане пред Областния съвет за
развитие, където се актуализира частта, касаеща Областната стратегия. След
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актуализиране на Областната стратегия се прави актуализацията на Общинската
стратегия от Общинския съвет.
-

Практики за взаимодействие при необходими промени в логическата рамка от
дейности за изпълнение на Стратегията:

- Малки и големи промени - малки промени - това са случаи на промени в
конкретни услуги, когато анализирайки динамиката на развитието на услугите,
екипите на областно и общинско ниво конкретизират и допълват мерките и
интервенцията, без да се променят специфичните цели. В тези случаи Общината
прави промяна в общинската си стратегия, която промяна се залага и в плана за
съответната година, като естествено се гласува на сесия на общинския съвет.
Общината подава писмено съответната информация в областна администрация на
ЗКМО.
- Съществени промени в стратегията - това са случаи на промени в
съдържанието на мерките, подцелите и на услугите, които допълват и/или коригират
специфичните цели, без да се променят избраните приоритети и дългосрочни общи
цели на стратегията. В тези случаи Общината подава мотивирана писмена
информация в областна администрация на ЗКМО за необходимостта от промяна в
Общинската стратегия. Звеното дава принципното си съгласие и внася искане пред
Областния съвет за развитие, където се актуализира Областната стратегия. След
актуализирането на областната стратегия се прави актуализацията на Общинската
стратегия от Общинския съвет.

6.3. Основни партньори. Механизми на партньорството
От оперативните действия до актуализацията и възможните промени в
стратегията, управленските решения се вземат в режим на съгласуване, при
установената йерархия и компетентност.

6.4. Основни етапи в изпълнението на стратегията
Етапи

Период

Дейности

Отговорни
институции

Начален

от 12.2015 г. до 25

етап

март 2016 г.

Изготвяне
и
приемане
на
Областната
стратегия
за
социалните услуги (2016-2020 г.)

2018 г.

Изготвяне
и
приемане
на
Общинските
стратегии
за
социалните услуги в 10-те
общини:
Утвърждаване на
процедури/отговорности за
координация на областната и
общинската стратегия;
Оперативно
планиране
на
основните
интервенцията
през
първите 3 години;
Оперативно
изпълнение
на
основните
интервенции
през
първите
3
години
от
стратегията/общинските стратегии;
Годишни планове и мониторингови
доклади;

Междинна

деветмесечие на

Междинната
оценка
на
база
годишни мониторингови доклади;

оценка

2018 г.

І-во шестмесечие на
2016

Първи етап

2016 г.
2017 г.

↑ към съдържание
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областен управител,
ЗКМО, областен съвет
по развитие, РДСП

кметове, общински
съвети, обществени
съвети, общински
координатори

всички участници на
областно и общинско
ниво

областен управител,
РДСП, ЗКМО, областен
съвет по развитие
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необходимост);
Втори етап

2019 г.
2020 г.

Оперативно
изпълнение
на
основните
интервенции
през
оставащите
2
години
от
стратегията/общинските стратегии;
Годишни планове и мониторингови
доклади;
Финална оценка на въздействието
от областната стратегия.

всички участници на
областно и общинско
ниво

7. Ресурси
7.1. Изграждане
стратегията

на

капацитет

за

изпълнение

на

Изграждането на капацитет за реализиране на Областната стратегия за
социалните услуги в област Смолян има за цел да повиши административния и
организационен капацитет на всички организации, институции - участници в
реализацията на стратегията, така че да осигури благоприятна среда, в която
хората, ангажирани с нейното изпълнение – от административните позиции
(отговорни за планиране на реформирането или разкриването на нови услуги,
финансовото им обезпечаване), до специалистите, които директно предоставят
социални услуги за рисковите групи, да реализират пълния си потенциал.
В рамките на Приоритетно направление 3: Развитие на капацитета за
управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги, са
предвидени мерки за подобряване капацитета както на лицата, ангажирани в
социалните услуги, така и на експертите, извършващи планиране и мониторинг на
социалните услуги.
7.1.1. Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги
Необходимият ресурс от кадри и специалисти, които да осигуряват
предоставянето на качествени социални услуги в общността и в услуги от
резидентен тип като минимум е заложен в Методика за определяне длъжностите на
персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.
Методиката е утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика с
цел спазването на стандартите и критериите за обслужващ персонал в социалните
услуги при определяне на конкретни длъжности на персонала в социалните услуги,
предоставяни в специализирани институции и в общността.
Основните цели на Методиката са: осигуряване на такава структура на
персонала, която да оптимизира грижата за деца и лица, ползващи социални услуги,
повишаване на качеството й и кадровото обезпечаване на социалните услуги, чрез
осигуряване на мобилност при наемането на необходимия персонал.
Препоръчително е броят на длъжностите за специалисти, необходими за
функциониране
на
социалната
услуга,
спрямо
общите
длъжности
в
специализираните институции, да бъде в съотношение, което максимално да
отговаря на потребностите на целевата група.
По преценка от управляващия и/или ръководителя на социалната услуга може
да се осигуряват и други длъжности, невключени в Методиката, в съответствие с
конкретните потребности на потребителите на социални услуги.

↑ към съдържание
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Числеността на персонала се определя като капацитетът (броят места) се
умножи по препоръчителния коефициент за съответната социална услуга, посочен в
приложенията към Методиката.

Сравнителна таблица за броя на персонала преди стартирането
(2015) и в хода на изпълнението на стратегията (2016– 2020 г.)
Вид на услугата

Към 31.12.2015 година
Общ за областта
капацитет на
услугата

Зает
персонал

Период 2016-2020
година
Планиран
Необходим
капацитет
персонал
общо за
областта

Услуги в общността
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА, гр. Девин
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА, гр. Доспат
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА, гр. Златоград
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА, гр. Неделино
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА, гр. Рудозем
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА, гр. Смолян
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА, гр. Чепеларе
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И
ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ,
гр. Златоград
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С
УВРЕЖДАНИЯ, гр. Рудозем
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ
ХОРА, гр. Мадан
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И
ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ,
гр. Смолян
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И
ВЪЗРАСТНИ ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ, гр. Девин
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С
УВРЕЖДАНИЯ,
гр. Доспат
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ
ХОРА, гр. Смолян
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ
ХОРА, гр. Доспат
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ
ХОРА, гр. Чепеларе
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ
ХОРА, с. Хвойна
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА С
ДЕМЕНЦИЯ, СЕДМИЧНА
ГРИЖА, гр. Смолян
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ
ХОРА, гр. Златоград
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ, гр. Златоград
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И

↑ към съдържание

20

4

50

10

20

6

20

4

35

7

50

10

25

5

40

8

20

5

40

8

30

7

40

8

-

-

20

4

25

8

35

14

20

12

30

12

30

3

30

3

48

19

48

19

-

-

15

6

20

12

20

8

-

-

20

2

-

-

25

10

-

-

20

2

10

1

10

1

-

-

20

4

-

-

50

5

40

8,5

60

18

30

9

50

15
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ИНТЕГРАЦИЯ, гр. Мадан
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ, гр. Неделино
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ, с. Баните
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ, гр. Девин
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ, гр. Доспат
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ, с. Борино
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ, гр. Рудозем
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ, гр. Чепеларе

общо

ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ
РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ,
с. Широка лъка
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С
ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА,
с. Ровина
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С
ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА,
с. Петково
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, с.Фатово

общо

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА ЛИЦА С
ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ,
гр. Неделино
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА
ДЕЦА/МЛАДЕЖИ БЕЗ
УВРЕЖДАНИЯ
гр. Смолян, кв. Каптажа
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА
ДЕЦА/МЛАДЕЖИ БЕЗ
УВРЕЖДАНИЯ, гр. Смолян
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА
ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С
УВРЕЖДАНИЯ, гр. Смолян
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА
ДЕЦА/МЛАДЕЖИ БЕЗ
УВРЕЖДАНИЯ, с. Павелско
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ, гр. Девин
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ, гр. Златоград
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ

↑ към съдържание

30

9

50

15

-

-

20

6

-

-

15

4,5

-

-

25

7,5

-

-

15

4,5

-

-

30

9

-

-

15

4,5

863

222

403
115,5
Специализирани институции
30

10

20

10

87

46

87

46

100

53

100

53

90

40

307
149
Резидентни услуги

90

40

297

149

10

9

15

14

12

8,5

12

10

12

7,5

12

10

14

12

14

13

15

11,5

15

12

-

-

15

14

-

-

15

14

-

-

2х15

2х14
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ХОРА С ПСИХИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ - 2 БРОЯ
общ. Смолян
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С УМСТВЕНА
ИЗОСТАНАЛОСТ, общ. Девин
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА СТАРИ ХОРА,
общ. Смолян
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА СТАРИ ХОРА,
общ. Девин
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ, общ.
Смолян
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ
СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С УМСТВЕНА
ИЗОСТАНАЛОСТ, общ. Смолян
НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ
гр. Смолян
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА
ХОРА С ПСИХИЧНИ
РАЗСТРОЙСТВА, общ.Неделино
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА
ХОРА С ПСИХИЧНИ
РАЗСТРОЙСТВА, общ. Мадан
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА
ХОРА С ПСИХИЧНИ
РАЗСТРОЙСТВА - 2 БРОЯ,
общ. Смолян
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ,
с. Ровина
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ,
с. Петково
ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО
НАСТАНЯВАНЕ,
общ. Смолян
МАЛЪК ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА,
гр. Златоград

общо
Общо – за всички услуги

-

-

15

14

-

-

14

13

-

-

15

14

-

-

14

13

-

-

10

9

4

1,5

4

1

-

-

15

9

-

-

10

6

-

-

2х12

2х7

-

-

12

7

-

-

12

7

-

-

10

5

-

-

20

9

67
777

50
314,5

303
1463

236
607

7.1.2. Изграждане на административен и организационен капацитет за
управление на услугите
В изпълнение на Решение на Министерски съвет за разпределение на
дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от
държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране за делегираните
от държавата дейности за съответната година, кметът на общината определя
числеността на персонала, в рамките на средствата на единните разходни стандарти
за съответната година.
При възложено управление на социалните услуги, представляващият
съответната организация определя числеността на персонала при спазване на
същите изисквания.
В рамките на Приоритетно направление 3: Развитие на капацитета за
управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги, са
предвидени конкретни мерки за подобряване капацитета както на лицата,
ангажирани в социалните услуги, така и на експертите, извършващи планиране и
мониторинг на социалните услуги.

↑ към съдържание
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7.2.

Финансови и материални ресурси

Източници на финансиране
Източниците на финансиране на социалните
Закона за социалното подпомагане: републикански
национални и международни програми, дарения
физически и юридически лица, средства от фонд
източници.

услуги са регламентирани в
бюджет, общински бюджети,
от местни и чуждестранни
“Социална закрила” и други

Основен източник на финансиране на социалните услуги в плановия период
остава републиканския бюджет. От него се финансира главно текущата издръжка на
социалните заведения. Издръжката на местни социални дейности се осигурява от
собствени източници на общините. Това важи и за социални услуги, разкрити по
проекти, чиято устойчивост следва да бъде гарантирана от общините и съответно
осигурено продължаващо собствено финансиране. За част от услугите общините
събират такси от потребителите.
Финансирането на инвестициите, свързани с основния ремонт, изграждането
на нови обекти за социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, се
осигурява главно от републиканския бюджет и от оперативните програми. При
изпълнение на инфраструктурни проекти по оперативните програми, общините също
осигуряват съфинансиране. В настоящия програмен период, освен собствено
финансиране и финансиране от държавния бюджет, общините ще използват и
възможностите по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”,
„Региони в растеж” и „Развитие на селските райони”.
По Приоритетна ос 2 Повишаване на капацитета на служителите в сферата на
закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане на Индикативна
годишна работна програма за 2016 г. по предстоящи процедури за безвъзмездна
финансова помощ на ОП РЧР 2014-2020 г. са заложени следните дейности, по които
финансирането ще бъде 100% безвъзмездно:
 Провеждане на специализирани обучения и осигуряване на супервизия за екипи
от действащи социални услуги:
- Мотивационни обучения;
- Специализирани обучения за екипите на създадените социални услуги,
свързани със специализирани дейности и грижи за деца/младежи с различно
поведение- автоагресия, агресия, свръхсексуалност и др.
- Специализирани обучения на екипи от действащи социални услуги за работа с
деца и лица с различни увреждания, свързано със здравния им статус;
- Обучение за изграждане на междусекторни координационни връзки на
представители от различните сектори, имащи отношение към социалните
услуги;
- Осигуряване на супервизия и консултации за екипи от действащи социални
услуги.
Дейностите по Приоритетна ос 3 са следните:
 Обособяване на 28 областни мобилни екипи за индивидуална работа на място с
уязвими групи в трудно достъпни места и осигуряване на необходимото
оборудване за обезпечаване на дейността им.
 Специализирана подкрепа и обучения за служителите на АСП.
 Внедряване на разработената интегрирана информационна система в пълен обем
и обхват чрез целенасочени обучения на служителите на АСП и доставчиците на
социални услуги:

↑ към съдържание
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Изготвяне на анализи, проучвания, изследвания в сферата на социалното
включване. Подкрепа за анализ, планиране и управление на областните,
респективно общинските, стратегии за развитие на социалните услуги.
Провеждане на мониторинг и оценка на ефективността и ефикасността на
областните стратегии за развитие на социалните услуги.

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване“ на ОП РЧР в съответствие със Социално-инвестиционния пакет на ЕС,
който е насочен към по-ефективно и ефикасно използване на социалния бюджет, за
да се постигне адекватна и устойчива социална защита ще подкрепи дейности,
свързани с: подобряването на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и
здравеопазване; намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени
в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността,
включително услуги за дългосрочна грижа; насърчаването на социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до
заетост .
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна
програма „Региони в растеж”, по която бенефициент е община Смолян, е насочена
към продължаване и доразвиване на процеса на деинституционализация на
социалните услуги за децата и възрастните хора. Тя ще подпомогне Приоритет 1 от
Споразумението за партньорство „Образование, заетост, социално включване и
здравеопазване за приобщаващ растеж“ във връзка с подприоритет „Социално
включване“ в частта му относно премахване на институционалния модел на грижа и
развитие на интегрирани междусекторни услуги за социално включване:
- деинституционализация
на
грижата
за
деца
чрез
закриване
на
съществуващите специализирани институции и развитие на превантивни и
алтернативни форми на грижа и услуги;
- премахване на институционалния модел на грижа за възрастните хора и
хората с увреждания чрез развитие на услуги за дългосрочна грижа и
междусекторни услуги;
- предоставяне на устойчиви, качествени и достъпни социални услуги в
общността, отговарящи на индивидуалните потребности; р
- развитие на мрежа от услуги в семейна или близка до семейната среда за
деца, хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижите на
професионалисти;
- развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства и други
уязвими групи;
Дейности, свързани с развитието на социални услуги за деца и възрастни в
неравностойно положение, ще се подкрепят по Подмярка 6.2 „Стартова помощ за
неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони, а именно
във връзка с грижата за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги и
др.

8. Комуникационна програма
Публичността при изпълнението на всяка една политика е осъзната
необходимост за изграждането на информирано обществено мнение, а в последствие
– надграждането му в обществено доверие. Настоящата комуникационна програма
очертава само рамката, в която ще бъдат разгърнати конкретните усилия по
популяризиране, комуникиране и информиране на широката общественост относно
процеса на изпълнение и отчитане на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги (2016–2020) на област Смолян. Популяризирането на стратегията
е сред приоритетните задачи на администрацията на областния управител на област
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Смолян, която трябва да допринесе както за по-широкото запознаване с визията,
целите и мерките на Областната стратегия, така и за популяризирането на
конкретни възможности за развитие в сферата на социалните услуги.

8.1. Цели, задачи и методи
Основните цели на комуникационната програма на Областната стратегия за
развитие на социални услуги в Смолян (2016–2020 г.) са:


да представи и популяризира сред широката общественост и заинтересованите
страни резултатите, ползите и положителните ефекти от изпълнението на
Стратегията;



да спомогне за изграждане на обществена подкрепа към политиките на социално
включване;



да допринесе за повишаване на информираността и чувствителността
обществото към проблемите на различни уязвими общности и групи;



да създаде ефективни механизми за предоставяне на информация, събирана по
различни канали от различни организации.

в

Специфичните цели на комуникационната програма се очертават в следните
посоки:
Специфична цел 1: Популяризиране на концептуалната рамка на
Областната стратегия за развитие на социални услуги и на предвижданите социални
услуги - настоящи, подлежащи на реформиране и нови услуги, планирани в резултат
от проучените реални потребности на рисковите групи на територията на област
Смолян.
Специфична цел 2: Информиране на местната общност и всички
заинтересовани страни за планираното и координирано развитие на социалните
услуги и постигнатите резултати на територията на област Смолян.
Специфична цел 3: Привличане подкрепата на всички заинтересовани
страни за постигане на целите на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги.
Целевите групи на комуникационната програма са:
 Органи и институции на държавната и местната власт;
 Изпълнителни агенции и териториални структури на държавните органи и
институции;
 Неправителствени организации;
 Доставчици на социални услуги;
 Приоритетни целеви групи на областната стратегия за социални услуги;
 Потребители на социални услуги;
 Медии;
 Широката общественост;
При изпълнение на комуникационната програма ще се спазват следните
принципи:
 Целенасоченост – ясно дефинирани цел и аудитория на всяко
комуникационно послание, свързано с Областната стратегия за развитие на
социални услуги и нейните бенефициенти;
 Прозрачност – точност, яснота и всеобхватност на информацията,
разпространена в общественото пространство за Областната стратегия за развитие
на социални услуги и нейните бенефициенти.
 Достъпност на информацията – достигане
информацията до най-голям брой заинтересовани лица;
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 Качество на информационните ресурси – изчерпателност, задълбоченост
и аналитичност на комуникационните послания, свързани с Областната стратегия и
нейните бенефициенти.
 Многообразие и ефикасност на използваните комуникационни канали
и комуникационни средства – идентифициране на най-надеждните и обществено
значими средства и канали за комуникация, служещи за връзка със
заинтересованите страни от изпълнението на Областната стратегия за развитие на
социални услуги.
 Ефективност
на
комуникационните
послания
–
целенасочено
ориентиране на информационния поток, обслужващ Областната стратегия за
развитие на социални услуги, в посока към промяна на консервативни обществени
нагласи.
 Позитивност на комуникационните послания – изграждане на доверие и
съпричастност с всички заинтересовани страни, с оглед на ефективното изпълнение
на Областната стратегия за развитие на социални услуги.
 Широко
междуобщинско
и
междусекторно
сътрудничество и екипност в комуникационния обмен.

партньорство,

8.2. Оперативно изпълнение на комуникационната програма
С оглед постигане на целите на настоящата комуникационната програма е
необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на професионалист за връзки
с обществеността, който да е пряко ангажиран с наблюдението и отразяването на
информационните потоци, свързани с изпълнението на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в областта. Тази функция ще бъде изпълнявана от
експерта за връзки с обществеността в областна администрация в сътрудничество
със Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Смолян. В рамките на неговите компетенции и
правомощия и с увеличаване на неговите задължения и отговорности, служителят за
връзки с обществеността може да се ангажира с координирането и реализирането на
дейностите по изпълнение на комуникационната програма.
Задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в областна
администрация, пряко ангажиран с реализирането на комуникационната програма:

Участва в планирането на дейности, свързани с реализирането на целите на
комуникационната програма.

Поддържа тясно сътрудничество със ЗМО, извлича актуална информация по
изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, обработва
и представя информацията в достъпен вид за широката общественост, съгласува и
синхронизира своите действия със Звеното за мониторинг и оценка.

Въвлича всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги чрез сътрудничество с
техните експерти за връзки с обществеността или органи и институции, отговорни за
подготовката и реализацията на информационни кампании и комуникационни
материали.

Организира брифинги, пресконференции и други информационни мероприятия
за постигане целите на комуникационната програма.

Следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана
информация и послания в общественото пространство във връзка с изпълнението на
целите на стратегията.
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Раздел Д: Приложения
9. Оценка на потребностите от социални услуги
9.1.

Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и
оценката на потребностите в област Смолян

9.2.

Приложение 2: Териториален
услуги по общини
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