РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
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ГОДИШЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА 2012 г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
2011 – 2015

Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Варна за периода 2011 – 2015 година бе приета на заседание на Областния
съвет за развитие на 27 октомври 2010 г. и бе утвърдена със Заповед № РД-10-7706-306/04.11.2010 г. на Областния управител на област Варна.
Разработените стратегии за 12-те общини на Варненска област – Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Деня, Долни
чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово са в етап на изпълнение. Всяка община изготвя годишен план за изпълнение на общинската си
стратегия за развитие на социалните услуги и годишен доклад за изпълнение на стратегията, които следва да бъдат приети с решение на
съответния общински съвет и да се изпратят на Областния управител. Информацията за 2012 година бе събрана от всички общини. На среща на
Основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие бе направен план за посещения на място във всички 12
общини на територията на Варненска област.
В тази връзка бихме желали да изразим своята искрена благодарност към кметовете на общини и експертите, които оказаха пълно
съдействие и подкрепа при извършването на мониторинга на място.
Цели на мониторинга и оценката:
- Да проследи динамиката и извърши оценка на действащите социални услуги и предприетите мерки за социално включване на територията на
областта през 2012 г. 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;
- Да оцени напредъка спрямо планираните услуги и мерки в Областната стратегия, за изграждането на ефективна мрежа от достъпни и
качествени социални услуги, осигуряващи възможност за повишаване качеството на живот на всички деца и лица, попаднали или
живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа и създаване на условия за реалното им социално включване.
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Задачи на системата за мониторинг и оценка:
1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в област Варна чрез:
Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;
Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на предоставяните социални услуги и мерки за
подкрепа;
Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на социалните услуги, възможностите за
усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси.
2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на областно и общинско ниво чрез:
Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности/услуги;
Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на планираните дейности, както и на степента
на изпълнение на времевия график на дейности и резултати;
Анализ на резултатите от мониторинга в сравнение със заложените количествени и качествени индикатори в Плана за действие;
Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията – общини, външните доставчици на услугите,
свързани сектори и др. за подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.
3. Да се изработи комплексна оценка на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Областната стратегия от гледна точка на
целевите рискови групи. Оценката обхваща следните критерии:
Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните проблеми и конкретните потребности и възможности на
рисковите групи;
Ефикасност на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по отношение на обема на дейностите, спазването на
времевия график, планираните/ вложените ресурси;
Ефективност – оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на услуги, както и на степента на обхващане на целевите групи,
индивиди и общности в риск от изпълнените дейности. Качеството на предоставените социални услуги се оценява през призмата
на ефекта и ползите за потребителите при задоволяването на техните потребности - индивидуални и общи за рисковата група;
Въздействие на Областната стратегия върху общия социален контекст, степен на постигане на дългосрочните цели, комплексна
оценка на предизвиканите качествени промени в състоянието на социалната среда и рисковите групи;
Устойчивост на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и продължението им след времевата рамка на Стратегията.
4. Да осигури системното актуализиране на Областната стратегия, подобряването на политиките за социално включване и постоянното
усъвършенстване на социалните услуги и мерки за социална закрила, чрез:
Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по отношение на избраните приоритетни
направления, дългосрочни и конкретни цели на интервенцията;
Препоръки и текуща, актуална информация за оперативно препланиране на дейностите и следващите етапи от изпълнението на
предвидените дейности – социални услуги и мерки за социална закрила;
Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на вида и качеството на услугите, в съответствие
с реалните групови и индивидуални потребности;
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Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството на социалните услуги по места;
Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването на Областната стратегия и мултиплициране на
натрупания опит по места.
В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна Система за мониторинг и оценка дава реални,
практически ползи за общините и структурите, които изпълняват Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от информация
и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка са задължително условие за
ефективното изпълнение на Стратегията.
Основният подход в процеса на мониторинг е участието, който включва и обратна връзка от всички участници в изпълнението на
предоставянето на социалните услуги и носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира
съпричастността на заинтересованите страни за резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от
прилагането на препоръките на практика.
Източници за събиране на информация
Констатациите на основния екип на ЗМО за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги в област Варна са
направени въз основа на наблюдение, мониторинг на място, преглед на документи, беседи с работещите в услугите (директори, персонал),
беседи с потребители на услугите и анализ на предоставена информация от всички доставчици на социални услуги.
По отношение на социалните услуги – общинска или проектна дейност, информацията е предоставена от общинските администрации
и дирекциите “Социално подпомагане“, обслужващи съответните общини, доставчици на социални услуги - НПО и др.
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Община АВРЕН
№
Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на
дейността (какво е
планирано за
периода)

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2012 г.
Месец
Месец
Месец
Месец
1-3
4-6
7-9
10-12

Финансиране
(източник,
сума)

Изпълняваща
организация,
отговорник

Община Аврен
18 000, 00 лв.2012г.

Община Аврен
Живка
Костадинова

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

Община Аврен
Деян Иванов

Социални услуги
1.

Домашен социален
патронаж.

2.

„Социално
предприятие
за
обществено хранене
в община Аврен”.

3.

Клубове на
пенсионера

4.

Личен асистент
„Алтертативи”

5.

Защитено жилище

Повишаване качеството на
услугата, за самотни стари
хора и лица с трайни
увреждания, които могат да
се обслужват сами.
Приготвяне на храна на
нуждаещи се лица и
семейства, чрез изградените
обществени трапезарии в с.
Синдел , с. Дъбравино.
Капацитета на домашния
социален патронаж ще бъде
65 потребителя и ще се
предоставя в населените
места
Аврен,
Синдел,
Дъбравино,
а
на
обществените трапезарии 20
човека за всяко населено
място, общо 40 .

с. Аврен

Разширяване дейността на
клубовете
по
населени
места
и
козметични
ремонти.
Осигуряване на постоянна
грижа на лица с увреждания
с 90 и над 90%. Проекта се
реализира на два етапа.
Реинтеграция на възрастни
лица
с
умствена
изостаналост - комплекс от
социални
услуги
в
общността, за преодоляване

Всички
села
общината.

X

X

с. Аврен,
с. Дъбравино
с. Синдел

X

X

27 000, 00 лв. –
2012г.

от

X

X

X

Аврен,
Бенковски,
Дъбравино,
Китка,
Приселци, Садово и
Юнак.
с.Приселци

X

X

X

X

X

X

X

X

Община Аврен
25 000 лв. – 2012
г.

Община Аврен
Живка
Костадинова

ОП”РЧР”
32 000,00 лв. –
2012г.

Община Аврен,
АСП – София,
Кичка Събева

Републикански
бюджет – 51 576,
00 лв.- 2012г.

Община Аврен
Живка
Костадинова
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6.

Проект за социално
включване.

на изолацията.
Предоставяне
на
интегрирани
услуги
за
ранно детско развитие на
деца от 0 до 7 год. възраст и
подкрепа
на
техните
семейства при отглеждането
им.

с. Аврен, с.Садово,
с.Дъбравино, с.
Царевци, с.Синдел,
с.Приселци и с.
Казашка река

X

X

X

X

ПФК – МТСП
/475 450 лв/,
Общински
бюджет /20 592
лв./

Община Аврен
Деян Иванов

ОП ”РЧР”
1 632,00 лв.

Община Аврен
Деян Иванов

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
1.

„Социално
предприятие
за
обществено хранене
в община Аврен”.

1.

Проучвания

2.

Проучвания

3.

Мониторинг
оценка

Мотивационно обучение на
наетите лица от целевите
групи.

Община Аврен

X

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

и

Потребностите по населени
места от услугата „Домашен
социален патронаж”.
Потребностите по населени
места от услугата „Личен
асистент”, „Социален
асистент” и „Домашен
помощник”.

Община Аврен

11/12

Община Аврен

Община Аврен

10/12

Община Аврен

Проверки на място за
качеството
на
предоставените услуги.
Приемане на оценка за
изпълнението на дейностите
по Стратегията за 2011 г.

Община Аврен

10/12

Община Аврен

Екип мониторинг
и контрол.

Община Аврен
Общински съвет

Екип мониторинг
и контрол.
Общински съвет

Аврен

02/03

04/06

07/09

12

Община
Аврен
Отдел „Социалн
дейности”
Община
Аврен
Отдел „Социалн
дейности”
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ОТЧЕТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Годишният отчет за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социалните услуги и дейности в Община
Аврен за 2012г. се извършва на основание приета с Решение №504 по протокол №35/2011г. на Общински съвет - Аврен, Общинска стратегия
за развитие на социалните услуги 2011-2015г.
Основна цел на програмата за 2012г., съответстваща на стратегията е осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в общината,
интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.
Факторите формиращи рисковите групи в Община Аврен са свързани с равнището на бедност и доходи, структура на семейството, ниско
образование и липса на професионална квалификация, социално положение и принадлежност към уязвими етнически групи, концентрация на
пенсионери и стари хора, живеещи в малки населени места с липса на достъп до качествени здравни услуги. Под влиянието на тези фактори са
обособени и рисковите групи сред децата и възрастните хора. В съответствие с техните реални нужди Общинска администрация Аврен в
партньорство със заинтересованите страни в общината се стреми да осъществява заложените в рамките на годината социални услуги, както и
да планира изпълними и приложими такива за следващия годишен период.
Социални услуги, функциониращи през 2012 г.:
1. Домашен социален патронаж в с.Аврен.
Услугата цели повишаване качеството на живот на самотни стари хора и лица с увреждания. Към Домашния социален патронаж обслужваните
потребители бяха 23 (двадесет и три) на брой. Услугата се предоставяше само в с.Аврен.
С Решение №175 по протокол №2 от извънредно заседание на Общински съвет – Аврен, проведено на 13.07.2012г., бе закрита общинската
дейност „Домашен социален патронаж“ и същата премина към „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“ по проект на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
2. Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен.
През 2012 г. се създаде "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен" по Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси” на стойност 299 330,77 лв. Продължителността на проекта е 18 месеца.
Проекта бе одобрен от МТСП през месец декември 2011 год. Социалното предприятие за обществено хранене – Домашен социален патронаж и
Обществени трапезарии в селата - Синдел и Дъбравино стартира на 01.08.2012 г.
Общата цел на проекта е социална интеграция, осигуряване на заетост и активност на лица от рисковите групи в Община Аврен.
Социалните услуги от Домашния патронаж се реализират в селата Синдел, Аврен и Дъбравино и се предоставят на 65 лица, а услугата в
обществените трапезарии в селата Синдел и Дъбравино се предоставя на 40 лица. В предприятието са назначени чрез конкурс 21 лица от
целевите групи за срок от 12 месеца. Персоналът се състои от 9 човека (директор, финансист, двама социални работници, готвач, помощник –
готвач, работник – наставник в обществените трапезарии – 2 лица, шофьор). Пет от лицата от целевите групи и персонала от 9 лица ще
продължат трудовата си заетост след приключването на проекта.
В рамките на 12 месеца по проекта ще се предоставят безплатно следните услуги:
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1. комплексни услуги от домашния социален патронаж - доставяне на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните
помещения, обитавани от обслужвания; съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него; битови услуги;
2. закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със
средства на потребителя; съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на трудово-експертна лекарска комисия;
3. храна на нуждаещи се лица и семейства, чрез изградените обществени трапезарии в с. Синдел и с. Дъбравино. Капацитетът на домашния
социален патронаж е 65 потребители в Аврен, Синдел и Дъбравино, а на обществените трапезарии - 20 човека за всяко населено място, общо 40
бр. лица.
Устойчивостта на проекта е 5 години, т.е. след изтичане на първата година разходите на Социалното предприятие ще се поемат от общинския
бюджет. С Решение на Общински съвет ще се определи такса за ползване на услугата - домашен социален патронаж, с изключение на услугата
- обществена трапезария.
3. Клубове на пенсионера в Община Аврен.
Основна цел на създадените клубове на пенсионера е грижа за старите хора за по-добър живот. Хората в над трудоспособна възраст
представляват около 40% от постоянното население на Община Аврен и са третата голяма социална група, идентифицирана като една от найзастрашените уязвими групи. Една от основните задачи е осигуряване на достоен живот на тези хора, чрез съдействие за поддържане на
социални контакти и активно дълголетие. Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и подходящото им обзавеждане се осигурява от
кмета на общината, след решение на Общинския съвет. Разходите за отопление, осветление, телефон, вода и ремонти са за сметка на Общината.
На територията на община Аврен има петнадесет пенсионерски клубове. Те са в селата Аврен, Бенковски, Близнаци, Болярци, Дъбравино,
Добри дол, Здравец, Казашка река, Китка, Круша, Приселци, Садово, Синдел, Тръстиково, Царевци. Тяхната дейност се осъществява на
основание Наредба за организацията, финансирането и дейността им. Към всеки клуб има назначен отговорник, който се грижи за
собствеността и участва в организацията и дейността на клуба. Съвместно с читалищата по населени места се организират всички празници от
културния календар на Община Аврен. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете си сътрудничат с общинска администрация,
неправителствени организации, съюза на пенсионерите и инвалидите в България, държавни и общински органи.
4. Личен асистент “Алтернативи” по проект „Подкрепа за достоен живот – Алтернативи” по Оперативна програма развитие на
човешките ресурси.
Предоставянето на услугата „Личен асистент” има за своя основна цел удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя.
Услугата се предоставя след оценка на потребностите на потенциалния потребител. Оценката на потребностите се извършва от доставчика
(социален работник или експерт с необходимата квалификация) с участието на потенциалния потребител и/или на негов законен представител.
Услугата осигурява постоянна грижа на лица с увреждания притежаващи ЕР на ТЕЛК с 90% и над 90%. чужда помощ. Проекта се реализира на
два етапа в селата Аврен, Бенковски, Дъбравино, Китка, Приселци, Синдел и Юнак. Назначени са дванадесет лични асистенти, които
обслужват дванадесет лица с увреждания. Първия етап стартира през месец януари 2011г. В него са включени 7 потребителя. Вторият етап
стартира през месец март 2011г., с 5 потребителя.
5. Защитено жилище с.Приселци.
Услугата предоставя реинтеграция на възрастни лица с умствена изостаналост – комплекс от социални услуги в общността за преодоляване на
изолацията. Капацитетът на Защитеното жилище е осем лица. Всички настанени лица са с ЕР на ТЕЛК. Под пълно запрещение са поставени пет
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лица, под ограничено – едно лице и дееспособни са две лица. През отчетния период има едно починало лице и едно настанено. Няма изведени
лица от Защитеното жилище.
Услугата е възложена с договор на Сдружение „Взаимопомощ и социална подкрепа” гр.Долни Чифлик, със срок на действие пет години.
Социалната услугата е делегирана от държавата дейност с размер на субсидията от държавния бюджет за 2012г. на стойност 47 168 лева (8 лица
Х 5896 лв.).
На 08.05. 2012г., със заповед на кмета на Община Аврен е назначена комисия за осъществяване на контрол върху изпълнението на програмата
за развитие на социалната услуга „Защитено жилище” с.Приселци, съгласно методиките за предоставяне на услугата и във връзка с чл.6 от
договора за възлагане на социалната услуга от Община Аврен. Комисията инициира извършване на комплексна проверка, в резултат на която
от Инспектората на АСП гр.Варна са дадени предписания към Сдружение „Взаимопомощ и социална подкрепа”. При извършена проверка на
комисията се установи, че тези предписания са изпълнени в задължителния срок. Общо две са извършените проверки, за които са съставени
констативни протоколи. Към 31.12.2012г., в Защитено жилище с.Приселци са спазени критериите, стандартите и методиките, както и по
отношение осигуряване достъп до информация. Осигурена е възможност на потребителите сами да организират свободното си време и да
осъществяват лични контакти с хора от общността. През отчетния период са планирани културни, спортни и други дейности, както са
организирани и екскурзии.
6. Проект за социално включване на МТСП по проект на Световната банка - "Растем различни но заедно”
Община Аврен е подписала споразумение за финансиране №РД09-84/04.07.2011г. по Проект "Растем различни но заедно” на Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси” с обща стойност 496 050,32 лв., (финасиран от МТСП - 475 458,32 лв. и съфинансиран от общината
- 20 592,00 лв.) Продължителността на проекта е 24 месеца.
Проектът е насочен към две целеви групи – деца в риск (от 0 до 7г.) и техните родители.
Основната цел на проекта е предоставяне на интегрирани социални, образователни и здравни услуги за ранно детско развитие на децата и
подкрепа на техните семейства при отглеждането им.
През 2012 год. приключи техническата част на проекта. Извършени са следните строително ремонтни дейности: дейности по преустройство на
съществуващите помещения и създаване на зала за експертни срещи; зала за групова работа с деца, разполагаща със собствен санитарен възел,
в т.ч. и за хора в неравностойно положение с увреждания; коридор, свързващ всички кабинети; зали; санитарни възли и помощни помещения;
зала за групова работа с деца; кабинет за индивидуална работа с родители; кабинет на логопед и кабинет на психолог; здравен кабинет;
манипулационна; методически кабинет; помещения за архив; килер и санитарни възли с достъп за хора с увреждания, на обща стойност 243
117,60 лв.
Развитие на човешките ресурси (курсове, обучения, семинари).
1. Мотивационно обучение на наетите лица от целевите групи в „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен”.
Във връзка със стартиране на дейностите в новосъздаденото „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен” по проект
„Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен”; Договор BG051PO001-5.1.02-0014-С001 по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 06.08.2012г. до 09.08.2012г. включително се
проведе мотивационно обучение за наетите двадесет и едно лица заемащи длъжността: „Работник в социално предприятие”.
Обучението бе с общ хорариум 24 часа, включващо следните теми:
особености при работа с лица със специфични потребности;
особености на общуването с хора от уязвимите групи;
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как да управляваме собствените си способности? - социално-психологически модул;
как да работим без да замърсяваме околната среда?;
здравословни и безопасни условия на труд.
Включените в обучението лица от целевите групи придобиха умения за предоставяне на социални услуги, общуване с потребителите на услуги,
оценка на риска и справяне в кризисна ситуация, безопасни условия на труд, професионална компетентност, спазване на трудовата дисциплина
и работа в екип. Всички участници в обучението получиха сертификати.
Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка).
1. Проучване потребностите по населени места от услугата „Домашен социален патронаж”.
Създаден е регистър на чакащи потребители на услугата от с.Аврен, с.Дъбравино и с.Синдел. Предстои да бъде извършено проучване на
потребностите от предоставяне на социалната услуга на потребители и в другите населени места на територията на Община Аврен.
2. Проучване потребностите по населени места от услугата „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
През 2012г. не са извършвани проучвания на потребностите от услугата „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” по
населени места. Потребностите за ползване на тази услуга са проучени при стартирането на проекта „Подкрепа за достоен живот Алтернативи” през 2011г. Капацитетът по проекта не може да бъде надхвърлян. Бенефициент е МТСП, а Община Аврен- партньор.
3. Мониторинг и контрол.
През отчетния период са извършени следните дейности по мониторинг и контрол:
 В Социално предприятие за обществено хранене от екип по проекта.
 В клубовете на пенсионера от служители на Община Аврен.
 В Защитено жилище с.Приселци от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Аврен.
 За услугата „Личен асистент” от екип по проекта.
В качеството си на доставчик на социални услуги Община Аврен се стреми да развива интегрирани политики в подкрепа на децата в риск,
хората с увреждания и хората в надтрудоспособна възраст. В сравнение с предходната година, през 2012г. в общината е разширена мрежата от
социални услуги. През 2013г. екипът на общинска администрация Аврен приоритетно ще работи за развитие на социалната услугата „Приемна
грижа” в Община Аврен, деца и младежи в риск и разширяване капацитета на услугата „Домашен социален патронаж”.
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ОБЩИНА АКСАКОВО
№

Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на дейността Местоположение
(какво е планирано за
(нас.място)
периода)

Времеви график за 2012 г.
Месец Месец Месец Месец
1-3
4-6
7-9
10-12

Финансиране
(източник,
сума)

Изпълняваща
организация,
отговорник

Отчет
за
2012 г.

Община
Аксаково
11 585лв.

Община Аксаково

изпълнено
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Община
Аксаково
72 685лв.

Община Аксаково

Изпълнено обслужват се
общо 150
абоната от 4
населени
места
продължава
изпълнението
на проекта обслужват се
общо 200
абоната от 7
населени
места
продължава
изпълнението
на проекта 16 лични
асистенти
обслужват 18
потребители

Социални услуги
1. Клубове –
пенсионерски

Дооборудване и разширяване
на дейността, ремонтни
дейности, заплати и
осигуровки
Разширяване на обхвата,
повишаване на качеството,
издръжка, заплати и
осигуровки

11клуба в 9 населени
места от общината

3. Домашен
социален
патронаж

Стартиране и реализация на
проект ”Създаване на
социално предприятие за
обществено хранене в
Община Аксаково”

Населени места от
община Аксаково

4. Личен асистент

Реализация по проекта

Населени места от
община Аксаково

5. Приемна грижа

Стартиране и реализация на
Проект „И аз имам семейство

Населени места от
община Аксаково

2. Домашен
социален
патронаж

04

09

гр. Аксаково

04/06

07/09

10/12

Европейски съюз
Проект ОП
„РЧР”
299 994.29 лв.

Община Аксаково

01/03

04/06

07/09

10/12

Европейски съюз
Проект ОП
„РЧР”
32 810,85лв.

АСП-София
Община Аксаково

01/03

04/06

07/09

10/12

Европейски съюз
Проект ОП
„РЧР”

АСП-София
Община Аксаково

продължава
изпълнението
на проекта Към
22.03.2013г. в
приемни
семейства
има
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6. Център за
настаняване от
семеен тип

7. Хоспис с.Водица

8. Дом за стари хора
с. Долище

Предоставяне и
усъвършенстване на услугата

Медицинска
рехабилитация.Резидентни
грижи при много тежки
случаи Осигуряване на
храна,лични и социални
контакти за възрастните
хора.
Осигуряване на храна,лични
и социални
контакти.Задоволяване на
ежедневни здравни и
рехабилитационни
потребности на
възрастните хора.

с. Кичево

Община
Аксаковои
СА„Св.Андрей”
БГСНЦ
108 825лв.

СА„Св.Андрей”
БГСНЦ

с.Водица

НПО
собствени
приходи

НПО

с. Долище

НПО
собствени
приходи

НПО

01/03

04/06

07/09

10/12

настанени 5
деца
изпълнено функционира
работи с
пълен
капацитет 15 деца
изпълнено функционира

изпълнено функционира

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
Запознаване с
дейността на ЦОП
в гр. Варна

Обсъждане на варианти за
сътрудничество

Аксаково/Варна

Изпълнено –
проведена е
среща с ЦОП
Владиславово

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
Обучение

по Проект „И аз имам
семейство”

Обучение

По Проект „ Нови
възможности”

Аксаково

01/02

Проект ОП
„РЧР”

АСП

Изпълнено –
заложеното
по проекта

02

Проект ОП
„РЧР”

АСП

Изпълнено
заложеното
по проекта

Община Аксаково

изпълнено

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)
Мониторинг и

Проверки на място за

Община Аксаково

01/03

04/06

07/09

10/12

Община

11

оценка

качеството на
предоставените услуги
Приемане на оценка за
изпълнението на дейностите
от Стратегия за 2012 г.

Аксаково

11

Аксаково

Отдел „ФСХД”

Община
Аксаково
Общински съвет

Екип мониторинг

изпълнено

ОТЧЕТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

За пореден път през 2012г. на своя сесия - Общински съвет Аксаково взе решение № 9.6/24.04.2012г от Протокол № 009/24.04.2012г. за
откриване на втори Център за настаняване от семеен тип в с.Кичево, но община Аксаково не е получила финансиране за разкриването му.
На 25.02.2013г. Общински съвет Аксаково взе решение № 22.12/25.02.2013г от Протокол № 022/25.02.2013г за откриване на втори
Център за настаняване от семеен тип в с.Кичево. Предстои изпращане на писма до Министерство на финансите и Министерство на труда и
социалната политика.
ЗМО счита, че е необходимо е да се проучи реалната потребност от разкриване на социална услуга ЦНСТ в община Аксаково и на
областно ниво, предвид че по проект „Детство за всички” в община Варна предстои разкриването на 7 /седем/ ЦНСТ, 1 /едно/ ЦНСТ в община
Д. Чифлик, 1 /едно/ ЦНСТ и 1 /едно/ ЗЖ в община Провадия за деца в риск.
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Община БЕЛОСЛАВ
№

Вид дейност /
услуга / мярка

Социални услуги
1.
Личен асистент за
деца, възрастни и
стари
хора
с
увреждания

2.

Домашен социален
патронаж

Местоположение
(нас.място)

Финансиране
(източник,
сума)

Социална услуга, която се
предоставя в семейна среда,
от лице, полагащо постоянни
грижи за дете или възрастен
с трайно увреждане, или за
тежко болен, за задоволяване
на
ежедневните
му
потребности.
доставка по домовете
на
готова храна

гр.
Белослав
и
съставните
села:
Езерово,
Страшимирово
и
Разделна

ОП”Развитие на
човешките
ресурси” 20072013

АСП ,
партньор
Община
Белослав

Капацитет: 9
Бройката удовлетворява напълно потребностите

гр.Белослав
и
съставните
села:
Езерово,
Страшимирово
и
Разделна
гр.Белослав
и
съставните
села:
Езерово,
Страшимирово
и
Разделна

Местна дейност
(общински
бюджет)

Община
Белослав

Капацитет: 45
Обслужва 47 в цялата община.
Включва следното: доставка на храна,
пазаруване, мерене на кръвно
Има тенденция да се разшири през 2013 г.
Функционират 7 бр. /4 бр. в град Белослав и по
1 бр. в съставните населени места на общината –
Разделна, Езерово и Страшимирово/

Социална
услуга
в
общността, с която се
осигуряват условия за срещи
и осмисляне на свободното
време на хората в пенсионна
възраст.
Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
1.
Създаване на местен Участие на община, НПО,
мрежов модел – Дирекция „Бюро по труда”,
обществен съвет по Дирекция„Социално
здравеопазване;
подпомагане”, отдел „ОКСД”
заетост
и МЦ „Белослав”, училища,
безработица,
детски заведения,
образование;
Постоянна
комисия
по
етнически
и образование и соц. дейности
демографски
към ОбС Белослав
въпроси.
Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
1
Участие
на Организационно
развитие, Институт
общински
Управление на промяната
публична
3.

Клуб на пенсионера

Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

по

Сума:65978 лв.
Местна дейност
(общински
бюджет)

Изпълняваща
организация,
отговорник

Община
Белослав

МОНИТОРИНГ

Сума:50798 лв.
Община
Белослав

Няма създаден обществен съвет

Община
Белослав

Общински служители не са участвали в
обучения
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служители
курсове.

2

Участие
общински
служители
семинари.

в

на
в

Изготвяне
на
проектен
бюджет и отчет
Управление, мониторинг и
отчет на изпълнението на
проекти
по
оперативни
програми

администрация
София

Семеен кодекс и кодекс на
международното
частно
право

Институт
публична
администрация
София

–

общински
бюджет
440 лв.

по
–

общински
бюджет

Община
Белослав

Общински служители не са участвали в
семинари

200,00 лв.
200 лв

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)
1.
Деца със СОП
Обучение на деца със СОП в Община Белослав
Държавна
Училища
и
училища и детски заведения
делегирана
детски
дейност
заведения
/Ресурсен
в
община
център – Варна/ Белослав

Образователна услуга
Един ресурсен учител пътува, посещава 7 деца

ОТЧЕТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

При реализирането на описаните услуги през 2012 година в община Белослав не са констатирани трудности.
На 23.11.2012 година между АСП и община Белослав се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO0015.1.04 «Помощ в дома». Общата цел на проекта е изграждане на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги
в домашна среда, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
Специфичните цели, които ще се постигнат с изпълнението на проекта са:
1.Предоставене на почасови услуги за комплексно задоволяване на потребностите на лица с трайни увреждания с ограничения или
невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
2.Създаване на условия за приемственост и осигуряване на обслужването на лица, ползвали услугите «Социален асистент»,
«Домашен помощник» и «Личен асистен».
3.Създаване на 31 нови работни места (реалния брой ангажирани физически лица ще надвишава планираните работни места, но ще
бъде равен часово на 5 208 часа/месечно) в сектора на социалните услуги за безработни лица в трудоспособна възраст, които не са
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
4.Повишаване на професионалните умения и мотивация на предоставящите социални услуги чрез обучения.
5.Подобряване на институционалния капацитет и ефективност на общинската администрация и предоставяните социални услуги на
местно ниво.
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През 2013 година ще продължи работата по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги. В плана за 2013 г. е
заложено разкриването на ЦОП като общинска дейност. Общината може да осигури етаж в с. Разделна, което е на 9 км от гр. Белослав.
Относно капацитета и потребността от разкриване на услугата следва да се изиска информация от Регионална дирекция за социално
подпомагане – Варна, както и да се прецени доколко избраното местоположение ЦОП в с. Разделна е удачно по отношение на ползването на
услугата от деца.
Община Бяла
№
Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на
Местоположение
дейността (какво е
(нас.място)
планирано за
периода)

Времеви график за 2012 г.
Месец Месец Месец Месец
1-3
4-6
7-9
10-12

Финансиране Изпълняваща
(източник,
организация,
сума)
отговорник

Социални услуги
1

Дом за възрастни
хора с физически
увреждания

Подобряване
качеството на живот на
обгрижваните лица

гр. Бяла

х

х

х

х

Републикански
бюджет 253874
лв.

Община Бяла
Стефка Цонева

2

Защитено жилище
за лица с
физически
увреждания

Подобряване
качеството на живот на
обгрижваните лица

гр. Бяла

х

х

х

х

Републикански
бюджет 175423
лв.

Община Бяла
Стефка Цонева

3

Домашен социален
патронаж

Доставяне на храна

Община Бяла

х

х

х

х

Община Бяла
Стефка Цонева

4

Център за
рехабилитация и
социална
интеграция
По НП „Личен
асистент”

Разкриване и работа на
центъра

гр. Бяла

х

х

х

х

Общински
бюджет
–
собствени
средства 99618
лв.
Републикански
бюджет
52443
лв.

Община Бяла

х

х

х

х

6

ОПРЧР„Домашен
помощник”

Обгрижване на самотни
и тежко болни лица

Община Бяла

х

х

7

ОПРЧР„Социален
асистент”

Община Бяла

х

х

Агенция
социално
подпомагане
Агенция
социално
подпомагане
127039 лв.
Агенция
социално

Агенция
за
социално
подпомагане
Община Бяла
Николай
Господинов
Русанка Томова
Община Бяла

5

за
за

за

Община Бяла
Сребра
Костадинова
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8

МТСП„Обществена
трапезария”

9

Пенсионерски
клубове

10

ОПРЧР
„Личен асистент”

11

Дом за стари хора

12

Младежки клубове

Предоставяне на топъл
обяд на социално слаби
и болни лица

Обгрижване на тежко
болни лица

Община Бяла

х

х

х

гр. Бяла, с. Дюлино

х

х

х

х

Община Бяла

х

х

х

х

х

х

с. Господиново
Мобилна работа за
превенция
на
отпадането от училище,
наркомании,
ХИВ,
трафик,
противообществени
прояви др. Обучение
на младежки лидери за
здравни и социални
умения.

Община Бяла

подпомагане
МТСП Фонд
Социално
подпомагане
11220 лв
Об.
Бюджет
Собствени
средства 6720 лв.
Общински
бюджет
12055
лв.
Европейски
социален фонд
АСП 37000 лв.
СИВ и собствени
средства 7200 лв.
Собствени
средства

Община Бяла
Русанка Томова

Община Бяла
Апостол
Апостолов
Община
Бяла
Катя Петрова
Община Бяла
Община Бяла
МКБППМП

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
1

Програми
за
временна заетост

Осигуряване на заетост
и
придобиване
на
квалификация
и
трудови навици

Община Бяла

х

х

х

х

Европейски
и
Национални
програми
за
заетост,
собствени
средства 17320
лв.

Община Бяла

собствени
средства 100 лв.
собствени
средства 1000 лв.

Община Бяла
Стефка Цонева
Община Бяла
Сребра
Костадинова

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
1
2

Обмяна на добри
практики в ДВХФУ
Обмяна на добри
практики в ЦРСИ

Посещение на домове
Посещение на ЦРСИ

Подобни институции
в съседни общини
гр. Варна, гр. Долни
чифлик

х
х
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Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
1

Обучение

Домашни помощници

Община Бяла

2

Обучение

Личен асистент

Община Бяла

х

х

х

х

х

х

ОП „РЧР”
900.00 лв
ОП „РЧР”

Община Бяла
АСП

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)
1

2

Проучване
и
подобряване
на
социалните услуги
в Общината
Мониторинг
и
оценка

Мониторинг и оценка
на потребителите
Проверки на място за
качеството
на
предоставяните услуги

Община Бяла

х

х

х

х

Община Бяла

Община Бяла
Дирекция
ИССБОС

х

х

х

х

Община Бяла

Екип мониторинг
Обществен съвет

ОТЧЕТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Предоставянето на социални услуги за възрастни хора са с доказано място като потребности, качество и професионална квалификация.
Финансовите средства и щатната обезпеченост, съгласно стандартите за финансиране като държавно делегирани и общински дейности
осигуряват основните параметри, обезпечаващи функционирането на социалните структури.
На територията на Община Бяла се предлагат следните социални услуги:
Дом за възрастни хора с физически увреждания - институционална социална услуга с откъсване от семейната среда, която предлага
непрекъснати целодневни грижи, медицинско, административно, правно и социално обслужване на домуващите. Домът се намира в гр. Бяла и е
разкрит през 1992 година. Настаняват се хора с увреждания от цялата страна. Към настоящият момент, капацитетът на дома е запълнен, като в
него живеят общо 35 мъже и жени, със сериозни физически увреждания и нужда от социални грижи. Към момента дома, функционира, като
делегирана от държавата дейност.
Домашeн социален патронаж - съвременна форма за обслужване на възрастни хора и хора с увреждания без откъсване от обичайната
домашна среда. Услугата е в общността и се изразява в предоставяне на храна, поддържане на личната и жилищна хигиена, битови,
административни и социално-консултативни услуги. Обслужват се потребители на територията на цялата община. С решение на Общински
съвет от 12.06.2008 г. е увеличен броя от 60 на 80 човека
Източник на средствата са собствени бюджетни приходи – местни данъци и такси.
Център за рехабилитация и социална интеграция – социална услуга, без откъсване от обичайната семейна среда. Към момента, центъра за
възрастни хора функционира като делегирана от държавата дейност, с капацитет 10 места.
Защитено жилище – социална услуга в общността за възрастни хора с физически увреждания, с капацитет 9 места. В изпълнение на
общинската социалната програма и като част от организирана мрежа за предоставяне на социални услуги в общността, неправителствена
огранизация разработи проект за създаване и функциониране на “Защитено жилище” за възрастни хора с физически увреждания на територията
на Община Бяла. В този проект Община Бяла е основен партньор, като предостави безвъзмездно за срок от 5 години с решение на Общинския
съвет гр. Бяла седем помещения, които да се ремонтират и оборудват за защитено жилище.
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През 2012 г. успешно продължава Проект „ Обществена трапезария” към МТСП фонд „Социална закрила”. Проектът има за цел подобряване
качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях и самотно
живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии на територията на Община Бяла. В населените места са разкрити обществени
трапезарии като за тази цел се използват пенсионерските клубове а на трудно подвижните лица се доставя по домовете им по техен личен
избор. Общият брой бенефициенти е 85, времевият обхват е от януари до април 2012 година и от октомври до края на декември 2012 година.
Усвоените средства по проекта са 27 489,00 лв.
На територията на Община Бяла функционират три пенсионерски клуба, от които два са в гр. Бяла и един в с. Дюлино.
По ОПРЧР Подкрепа за достоен живот „Личен асистент” са наети 10 лица, които обгрижват 10 тежко болни. Проекта е на обща стойност
91687,00 лв. и се изпълнява на територията на цялата община.
По проект “Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла ”Домашен помощник”
работят 23 лица, които обгрижват 50 потребителя. Проекта е на стойност 174285,28 лв. и се изпълнява на територията на всички населени места
в общината.
НП „Нов избор – развитие и реализация” през отчетния период са назначени 90 безработни лица.
НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” работиха общо 30 лица.
Регионална програма за заетост са назначени 10 безработни лица.
По програма за инвалиди „Професионално обучение на хора с трайни увреждания” – 10 лица.
През изминалата 2012 година няма срещнати трудности по реализиране дейностите и целите на общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Бяла.
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Община Варна
В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015г., Община Варна реализира Социална програма, която се
приема ежегодно от Общински съвет.
Към 31.12.2012 г. Община Варна предоставя 45 социални услуги, от които 30 са делегирани от държавата дейности, а 15 се финансират от
местния бюджет. Второстепенни разпоредители са 12, а 33 са предоставени за управление на външни доставчици. Бюджета на реализираните
дейности от Социалната програма за 2012г. е в размер на 11 485 927 лв., при годишен план 11 536 928 лв.
Отчетените средства за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. се разпределят, както следва:
 държавни дейности –изразходените средства са в размер на 6 755 954 лв. при планирани 6 806 955 лв.
 дофинансиране на държавни дейности – към 31.12.2012 година изразходените средства са в размер на 541 566 лв.
 местните дейности – 4 188 407 лева са изразходени за отчетния период.
Социалните услуги, предоставени от второстепенни разпоредили на територията на община Варна са както следва:
 За Домашния социален патронаж с капацитет 500 места са изразходвани средства в размер на 1 255 023 лв. като местна дейност.
 Към Домашен социален патронаж функционира „Обществена трапезария за социално слаби граждани”, за която са изразходени 112 207
лв. като местна дейност. Към 31.12.2012 г. 407 социално слаби граждани от районите „Владислав Варненчик” и „Младост” са получили
безплатна храна /топъл обяд и ¼ хляб/.
 Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе”, управлявани от външен доставчик, с решение на Общински съвет Варна,
считано от 01.02.2012 г. придобиха самостоятелно управление на средствата си като разпоредители от втора степен. За Центъра, с
капацитет 100 места са изразходени 155 295 лв. като финансирана от държавата дейност и дофинансиране от Община Варна. За Звено
„Майка и бебе” са изразходени 63 270 лв. като финансирана от държавата дейност и дофинансиране от Община Варна.
 За Център за обществена подкрепа, с капацитет 40 места са изразходени 99 298 лв. като финансирана от държавата дейност.
 За Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с капацитет 8 места са изразходени 102 136 лв. като финансирана от
държавата дейност и дофинансиране от Община Варна.
 За Център за настаняване от семеен тип за деца деца, лишени от родителска грижа с капацитет 8 места са изразходени 57 546 лв. като
финансирана от държавата дейност и дофинансиране от Община Варна.
 За Дом за стари хора „Гергана” с капацитет 100 места за изразходени 637 223 лв. като финансирана от държавата дейност и
дофинансиране от Община Варна.
 За Дом за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 40 места са изразходени 280 906 лв. като финансирана от държавата
дейност и дофинансиране от Община Варна.
 Със заповед на Изпълнителния директор на АСП се намали капацитета на Социален учебно – професионален център „Анастасия Д-р
Железкова” от 85 на 77места. Изразходени са 807 333 лв. като финансирана от държавата дейност и дофинансиране от Община Варна. С
решение на Общински съвет – Варна всяка година, като дофинансиране на дейността, се отпускат средства за стипендии на възпитаници
на СУПЦ „Анастасия д-р Железкова”. За 2012г. сумата за изплатени стипендии е 15 813 лв.
 За Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче” с капацитет 30 места са изразходени 194 586 лв. като финансирана от държавата
дейност и дофинансиране от Община Варна.
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За Дом за деца лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда” с капацитет 30 места са изразходени 225 250 лв. като финансирана от
държавата дейност и дофинансиране от Община Варна. Със средства от Държавния бюджет са изплатени 9 780лв. за стипендии на
възпитаниците на Дома.
 За Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст” са изразходени 242 043 лв. като финансирана от
държавата дейност и дофинансиране от Община Варна.
Капиталовите разходи за 2012г. са в размер на 28 512 лв.
Социалните услуги, предоставени от външни доставчици на територията на община Варна като делегирани от държавата дейности са както
следва:
 За Център за обществена подкрепа, управляван от Фондация „Владиславово” с капацитет 60 места са изразходени 172 074лв. като
делегирана от държавата дейност.
 За Център за работа с деца на улицата, управляван от Сдружение „Гаврош” с капацитет 20 места са изразходени 114 729 лв. като
делегирана от държавата дейност.
 За Кризисен център, управляван от Фондация „Ес о ес семейства в риск” с капацитет 10 места са изразходени 70 129 лв. като делегирана
от държавата дейност.
 За Дом за стари хора, управляван от „Вип Джио” с капацитет 43 места са изразходени 215 588 лв. като делегирана от държавата дейност.
 За Дневен център за стари хора, управляван от фондация „Владиславово” с намален капацитет от 30 места на 20 места са изразходени
8 918 лв. като делегирана от държавата дейност.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с умствени увреждания, управляван от Сдружение „Сдружение за подкрепа
на лица с умствени затруднения” с капацитет 30 места са изразходвани 69 840 лв. като делегирана от държавата дейност.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция възрастни с увреждания, управляван от Сдружение „Агенция за социално развитие
Вижън” с капацитет 30 места са изразходвани 58 589 лв. като делегирана от държавата дейност. Социалната услуга се предоставя в жк
„Чайка”.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, управляван от Фондация „Карин дом”с капацитет 50 места са
изразходвани 116 206 лв. като делегирана от държавата дейност.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с увреждания, управляван от Сдружение „Агенция за социално
развитие Вижън” с капацитет 30 места са изразходвани 69 840 лв. като делегирана от държавата дейност. Социалната услуга се
предоставя на ул. „Козлодуй”.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални образователни потребности, управляван от Сдружение
„Радост за нашите деца” с капацитет 60 места са изразходвани 135 130 лв. като делегирана от държавата дейност.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания, управляван от Фондация „Съпричастие” с
капацитет 40 места са изразходвани 93 120 лв. като делегирана от държавата дейност.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за хора със слухови увреждания, управляван от Съюз на глухите в България с
капацитет 40 места са изразходвани 93 120 лв. като делегирана от държавата дейност.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, управляван от Сдружение „Евроинтеграция” с капацитет 25
места са изразходвани 58 200 лв. като делегирана от държавата дейност.
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За Дневен център за възрастни с умствени увреждания, управляван от Сдружение „Сдружение за подкрепа на лица с умствени
затруднения” с капацитет 45 места са изразходвани 157 757 лв. като делегирана от държавата дейност.
За Приют за безпризорни деца, управляван от Сдружение „Гаврош” с капацитет 15 места са изразходвани 66 792 лв. като делегирана от
държавата дейност.
За Защитено жилище за младежи с умствени затруднения, управлявано от Сдружение „Аугуст Мозер” с капацитет 6 места са
изразходени 36 376 лв. като делегирана от държавата дейност.
За Защитено жилище за жени с психични разстройства, управлявано от Сдружение „Адаптация” с капацитет 8 места са изразходени 47
152 лв. като делегирана от държавата дейност.
За две Защитени жилища за младежи, напускащи специализираните институции, управлявани от Сдружение „Гаврош” с капацитет 8
места са изразходени 46 936 лв. като делегирана от държавата дейност.
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални образователни потребности, аутизъм и физически увреждания,
управляван от Сдружение „Център за социална рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания”
функционира с капацитет 30 места от месец октомври 2012г. като делегирана от държавата дейност. Изразходени са 9 641 лв.

Социалните услуги, предоставени от външни доставчици на територията на община Варна като местни дейности са както следва:
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни жени, управляван от Асоциация „Да съхраним жената”, с капацитет 45
места са изразходвани 104 760 лв. като местна дейност.
 За Ресурсен център, управляван от Фондация „Владиславово” с капацитет 30 места са изразходвани 69 840 лв. като местна дейност.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания, управляван от Сдружение „Шанс за хора с увреждания” с
капацитет 50 места са изразходвани 116 206 лв. като местна дейност.
 За Център за равни възможности, управляван от Сдружение „Шанс за хора с увреждания” с капацитет 40 места са изразходвани 93 120
лв. като местна дейност.
 За Център „Приемна грижа”, управляван от Сдружение „Съучастие” с капацитет 30 места са изразходвани 77 820 лв. като местна
дейност.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение, управляван от Фондация „Владиславово” с
капацитет 80 места са изразходвани 186 240 лв. като местна дейност.
 За Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с езиково – говорни нарушения, управляван от Сдружение „Младежки
алианс” – Варна с капацитет 40 места са изразходвани 93 120 лв. като местна дейност.
 За Център „Домашни грижи”, управляван от Български червен кръст с капацитет 70 места са изразходени 69 957 лв. като местна
дейност.
 За Обществена трапезария, управлявана от Фондация „Вяра Надежда Любов” с капацитет 55 места са изразходени 224 255 лв. като
местна дейност. Осигурен е топъл обяд /основно ястие + ¼ хляб/ на 550 социално слаби лица за районите „Одесос”, „Приморски” и
„Аспарухово” . Усвоената сума към 31.12.2012 е 224 255 лв.
 За финансиране дейността на 120 социални асистента за деца с увреждания са изразходвани 630 000лв. Социалната услуга се
предоставя от Сдружение „Агенция за социално развитие Вижън” и Фондация „Съпричастие”.
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За Бизнес център, управляван от Сдружение с нестопанска цел „Шанс за хора с увреждания” с капацитет 40 места са изразходвани
93 120 лв. като местна дейност.
За Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с дисфазии в развитието и хиперкинетично разстройство, управляван от
„Сенекс” ЕООД с капацитет 30 места се изразходвани 67 590 лв. като местна дейност.
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение, управляван от Фондация „Владиславово”
функционира от месец юни 2012г. с капацитет 30 места от месец октомври 2012г. като местна дейност. Изразходени са 40 463 лв.
Изплатени са месечни социални помощи на 10 деца на загинали полицаи в размер на 10 000 лв.
Изплатени са еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали социални, образователни и комунално битови
потребности на обща стойност 420 000лв.
Осигурена е издръжката на бездомни и социално слаби лица, настанени в СУПЦ са изразходени 140 153 лв. като дейност
„дофинансиране”.
Финансирани са 16 малки проекта на стойност до 5 000 лв. на тема „Социално включване на хора в неравностойно положение”,
предназначени за деца и възрастни с физически и ментални увреждания, деца в риск и техните семейства, лица от ромското малцинство,
самотни възрастни хора, жени и деца, жертва на домашно насилие и трафик на хора. Сключени са 16 договора и от планирани 80 000 лв.
са усвоени 75 958 лв.
Осигурена е Хипербарна оксигенация за лечение и рехабилитация на 110 болни от множествена склероза, с мозъчен инсулт, деца с
церебрална парализа. Целта на лечението бе повлияване на симптомите на болестта и положително въздействие върху общото
здравословно състояние на болните. Усвоени към 31.12.2012 г. са 91 300 лв.
През изтеклата година се организира и проведе Конференция за популяризиране на иновативни социални услуги. Издаден беше
Наръчник за социални услуги. Средствата изразходени към края на отчетния период са в размер на 2 500 лв.
Организира се и се проведе Благотворително коледно изложение-базар на произведения на потребители на социални услуги и трудовопроизводителни кооперации на хора с увреждания в град Варна. Към 31.12.2012 година са усвоени 9 600 лв.
По Социална програма за 2012 са заложени средства за поддържане на вертикални хидравлични платформи за нуждите на хора с
физически увреждания в подлезите „ВИНС”, „Акациите”, Централен подлез и подлез „Тракия”. За поддръжката на същите са
изразходени общо 5 284 лв.
Сключен е договор за поддръжка на звуковите сигнализатори и гласовите информатори за нуждите на хората със зрителни
увреждания.Усвоени към 31.12.2012 г. са 3 202,56 лв.
На територията на Община Варна функционират 22 Клуба на пенсионера. През месец октомври бе открит нов Пенсионерски клуб. Към
31.12.2012 г. общите разходи за дейността на същите са в размер на 92 678лв., включващи разходи за хонорари на уредниците и
издръжка на пенсионерските клубове, както и разходи за ремонтни дейности на помещенията на пенсионерските клубове в размер на 25
241 лв.
Изразходени са общо 4 000 лв. за закупуване на билети за концерти и спектакли и организиране на мероприятия за социално слаби
граждани и потребители на социални услуги, както и осигуряване на специализиран транспорт за хора с увреждания за участия в
мероприятия на обща стойност 2 269 лв.
Закупени са 5 броя брайлови машини за нуждите на СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. Иван Шишманов” на обща стойност 5 994
лв.
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За нуждите на Дом на културата на слепите – гр. Варна са закупени 5 броя компютърни конфигурации /работна станция висок клас/ за
сумата от 4 548 лв.
Извършен е текущ ремонт на столовата на СУПЦ „Анастасия д-р Железкова” на обща стойност 95 546 лв., както и проектиране,
демонтаж и монтаж и въвеждане в експлоатация на вертикална платформа за сумата от 31 927 лв. За ВиК инсталация и битови горещи
води са изразходени общо 29 326 лв.

През 2012г. в Община Варна бяха реализирани следните проекти, финансирани със средства от Европейския съюз:
 Сключен бе договор и бе осъществена Информационна кампания за популяризиране на приемното родителство "Ти ли си моята
майка?”;
 Продължи работата по проект „ И аз имам семейство”;
 Стартира проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск;
 Продължи изграждането на Общностен център за деца и семейства с детска градина;
 Стартира проект „Помощ в дома”.
През 2012 година не бяха реализирани следните социални услуги:
o Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с психични разстройства - поради липса на подходящо помещение
и поради липса на финансови средства за развитие на услугата.
o Приют за бездомни лица - поради липса на финансови средства за развитие на услугата.
o Център за обществена подкрепа за ранна превенция на изоставянето- поради липса на подходящо помещение и поради липса на
финансови средства за развитие на услугата.
o Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с деменция - поради липса на подходящо помещение и поради
липса на финансови средства за развитие на услугата - поради липса на подходящо помещение и поради липса на финансови
средства за развитие на услугата.
o Дневен център за деца с увреждания- поради липса на подходящо помещение и поради липса на финансови средства за развитие
на услугата.
o Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с физически увреждания- поради липса на подходящо помещение и
поради липса на финансови средства за развитие на услугата.
Трудностите, срещнати през 2012 год. във връзка с предоставянето на социални услуги са формирани основно от липсата на материална база за
дейностите, които не успяхме да реализираме. Състоянието на сградния фонд, в който се предоставят социалните услуги е амортизиран, поради
което се нуждае от текущ и основен ремонт. Проблем е и нарастващата потребност на гражданите от услугата „социален асистент”, както за
деца, така и за възрастни. Тази социална услуга е изцяло финансирана от средства на Община Варна и липсата на държавно финансиране
ограничава броят на лицата, които имат реална нужда от нейносто предоставяне. Необходими са и финансови средства за реализиране на
горепосочените, като нереализирани услуги през 2012г.
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Изводи и препоръки
Становището на ЗМО, че някои от услугите, финансирани с общински бюджет, предимно Центрове за социална рехабилитация и интеграция и
Центрове за обществена подкрепа са с много голям капацитет – 80, 100 места, а в същото време това са почасови услуги. Препоръката на ЗМО
е община Варна да направи оценка на социалните услуги с общинско финансиране по отношение на капацитет, реално ползващи услугата
потребители и ефективност от предоставяане на услугата, с цел оптимизиране на финансовите средства и пренасочването им към други услуги,
където има чакащи потребители и по-голяма потребност, разкриване на нови услуги или ремонт на сградите.
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Община ВЕТРИНО
№

Вид
дейност
услуга / мярка

/

Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

Местоположение
(нас.място)

Финансиране
(източник, сума)

Изпълняваща
организация

Продължаване работата на
Центъра след изтичане на
срока по проекта

Ветрино

Делегирана
държавата
дейност31300.00 лв.

от

Община Ветрино

Клубове
–
пенсионерскиДомашен социален
патронаж

Разширяване на дейността

Всички
общината
Всички
общината

4.

Дом за стари хора

Повишаване на качеството
на услугата – социални
контакти

Ветрино

5.

Личен асистент

Продължаване работата по
проекта

Всички
общината

села

от

Проект
„РЧР”

6.

Домашен помощник

от

села

от

Проекти
в
социалната сфера
Проекти
в
социалната сфера

Община Верино

Социален асистент

Всички
общината
Всички
общината

села

7.

Продължаване на услугата
по нови проекти
Продължаване на услугата
по нови проекти

Община Ветрино

Община Ветрино

Социални услуги
1.
Център за социална
рехабилитация
и
интеграция-

2.
3.

Разширяване на обхвата,
повишаване на качеството

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
1.
Активен
Заседание на Обществения Ветрино
граждански диалог съвет по ЗСП на тема

села

от

Община Ветрино

Община Ветрино

села

от

Община Ветрино

Община Вeтрино

Делегирана
държавата
дейност

от

Община Вeтрино

ОП

АСП-София
Община Ветрино

Мониторинг

Функционират 7 клуба на пенсионера и
един клуб на инвалида в с. Белоградец.
ДСП е търсена услуга от възрастното
население на общината. Усилията са
насочени в посока повишаване качеството
на предлаганата храна и услуга, като цяло
и задържане размера на таксата. ДСП
разполага със самостоятелна кухня,
обучен персонал и разноса на храната до
потребителите се осъществява с два
специализирани
леки автомобила
"Рено", регистрирани и отговарящи на
изискванията на РЗИ.
Към момента услугата се предоставя на 910 потребители настанени със заповед на
Директора на Д”СП” – Провадия.
Капацитета е 10 потребители.
9 броя лични асистенти обслужват 12
потребители с трайни увреждания от
Община Ветрино

Община Верино
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по проблемите на
социалните услуги

повишаване качеството на
социалните услуги
Отразяване на дейностите Община Ветрино
по
предоставяне
на
социалните
услуги
в
местния вестник
Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
Запознаване
с Подготовка за разкриване Ветрино/Провадия
работата на ЦОП – на изнесено работно място
Провадия
Обмяна на добри Среща с община Суворово
Ветрино/Суворово
практики- работа в
ЦРСИ
Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
1.
Обучение
Персонала на ДСП и ДСХ
Ветрино

Община Ветрино

Община Ветрино

Община Ветрино
Община
Провадия

Община Ветрино

Община Ветрино

Община Ветрино

Община Ветрино

Община Ветрино

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)
1.
Мониторинг
и Проверки на място за Община Ветрино
Община Ветрино Екип мониторинг
оценка
качеството
на
Обществен съвет
предоставените услуги
Приемане на оценка за Ветрино
Община Ветрино Екип мониторинг
изпълнението
на
Обществен съвет
дейностите от Стратегия за
Общински съвет
2012 г.
Етапно
отчитане
на Ветрино
Община Ветрино Община Ветрино
дейностите по годишната
Обществен съвет
програма
пред
Обществения
съвет
за
социални дейности
2.
Проекти
Разработване на проекти, Община Ветрино
ОП „Развитие на Община Ветрино
отнасящи се до социалните
човешките
услуги в общността
ресурси”20072013

ОТЧЕТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
При анализ на социално-демографската и икономическа картина на община Ветрино се открояват основните фактори, които в
съчетание с други фактори създават рисковете от социално изключване на индивидите, формират рискови групи деца, лица, семейства в
неравностойно положение и стари хора, нуждаещи се от подкрепа и социални услуги. Такива фактори са: равнището на бедност и доходите –
трайна липса на собственост и постоянни доходи, безработни, ниски пенсии и недостатъчни доходи на лица в над трудоспособна възраст;
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структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства, здравословни и образователни проблеми; откъснатост от
семейната среда и липса на подкрепа от семейството - деца и самотни стари хора, настанени в специализирани институции, увреждане и/или
сериозни здравословни проблеми на лицето или на член от семейството, ниско образование (включително и неграмотност), липса на
професионална квалификация, които водят до неравностойна позиция на пазара на труда.
Под влиянието на тези фактори се обособяват рисковите групи сред децата, лицата и старите хора, към които е насочена
интервенцията на Общинската стратегия:
Хората с увреждания - в общината по данни на Д”СП” пълнолетните лица с увреждания са 461 лица. Децата с увреждане са 13.
Старите хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от услуги и грижа в домашна среда или от резидентна грижа са
следващата голяма социална рискова група.
Деца в риск – в община Ветрино има 67 случая регистрирани на деца в риск през 2012 година. Утвърдени са 2 приемни семейства за
тази година и това е една нова за община Ветрино социална услуга „Приемна грижа”. Вследствие на усилията по превенцията на изоставянето
на децата 20 деца са настанени при близки и роднини и само 4 деца се отглеждат в специализирани институции, като тяхното настаняване е
преди 2012 година.
Социалните дейности на Община Ветрино са свързани с предоставяне на социални услуги за гражданите на територията на общината и
са насочени към постигане на стратегическата цел „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи”, заложена в
Общинската стратегията за развитие на социалните услуги.
Социални услуги в община Ветрино
Центъра за социална рехабилитация и социална интеграция в община Ветрино” - организиране и предоставяне на комплекс от
социални услуги: социална интеграция, връзки с обществеността, свободно време, отдих и развлечение. Осъществи се с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» до месец февруари, тъй като не е поискано държавно
финансиране, през 2012 година такова не беше осигурено. От Движение за национално единство и спасение /ДНЕС/ се предоставят
безплатни правни услуги и психологични услуги от Д”СП”.
Целта на услугата е извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и
ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Превенция на социалното изключване и
социалната изолация на хората в пенсионна възраст и на инвалидите.
Ползватели на услугата ЦСРСИ са лица в нетрудоспособна възраст и лица в трудоспособна възраст с определена НЕЛК/ТЕЛК с
намалена работоспособност;
Клуб на пенсионера и инвалида.
В община Ветрино има 7 клуба на пенсионера и един клуб на инвалида. Тези клубове са форма на социална интеграция. В тях се
организират социални контакти и възможности за активен живот на пенсионерите и инвалидите. Тази форма на социална интеграция е все попредпочитана от целевата група, за която е предназначена. В клубовете на инвалида и пенсионера посетителите получават информиране и
консултиране по различни въпроси с цел превенция на социалното изключване и социалната изолация на хората в пенсионна възраст и на
инвалидите. Сградите на клубовете се подържат в сравнително добро състояние. Издръжката им се извършва от общината. По социалните
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програми има определени хора, които подържат хигиената. Ползвателите на услугата клуб на пенсионера и инвалида са лица в
надтрудоспособна възраст и хора с увреждания.
Домашният социален патронаж /ДСП/ е форма на дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността, като общинска дейност е
финансирана изцяло от Общината. Към момента предоставя услугата на 90 потребители от всички населени места и е с капацитет до 100
обслужвани лица. Целта на ДСП е осигуряване на грижа и топла храна в дома за възрастни и самотни хора от Община Ветрино, зачитане
правата и достойнството им и превенция на отпадането им от обществения живот и постъпване в социална институция.
ДСП включва:
- Доставяне на храна по домовете;
- Наблюдение на здравословното състояние и съдействие за получаване на медицинска помощ;
- Съдействие за изготвяне на документи за снабдяване с материали през отоплителния сезон, по реда и условията на Закона за социално
подпомагане;
- Закупуване на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, заплащане ел. енергия, вода и други със средства на обслужваното
лице;
Ползватели на услугата Домашен социален патронаж са:
- Лица в нетрудоспособна възраст;
- Лица в трудоспособна възраст с определена НЕЛК / ТЕЛК с намалена работоспособност;
- Деца до 18 годишна възраст с намалена възможност за социална адаптация, определена от РЕЛКК
Дом за стари хора /ДСХ/ е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица като дейност,
финансирана от държавата. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на възрастните, създаване на условия за социални контакти и
възможности старите хора да се чувстват неразделна част от обществото. Важна цел е и подкрепата за пенсионираните и напуснали активния
живот да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им бъдат осигурени условия за взаимопомощ.
Основната цел на ръководството и персонала на Дома е хората настанени там да се чувстват уютно в обстановка близка до домашната, а
ежедневието им да е ангажирано с различни занимания и социални контакти, с цел всеки един от тях да се чувства пълноценен и обичан.
На хората в дома се осигурява пълноценно и качествено хранене, медицински грижи /лекар/, поддържане на добра лична хигиена,
денонощна обратна връзка с техните близки, морална, духовна и социална подкрепа. Ползватели на услугата Дом за стари хора са лица
навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване.
ДСХ - Ветрино не отговаря на стандартите на заведенията за социални услуги. Политиката на министерството е към извеждане на
хората от социалните заведения и обгрижването им в домашна среда, минималният капацитет за такъв дом е 20 домуващи. Капацитета на дома
е 10 човека и въпреки, че в по-голямата част от годината е пълен, това води до недостиг на средствата, които се отпускат по стандарт, като
държавна дейност, поради което общинското ръководство ще търси други алтернативи.
Проект “Подкрепа за достоен живот”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с Община
Ветрино предоставя социалната услуга „Личен асистент”. Услугата „Личен асистент” се предоставя в Община Ветрино от 2011г. като
проектът е с продължителност до 2013 година, 9 броя лични асистенти обслужват 12 потребители с трайни увреждания от Община Ветрино.
Проектът се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 «Алтернативи»,
Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
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Целта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда, чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за
личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент за да се осигури достоен и
пълноценен живот на потребители с увреждания.
Мисия:
Да се децентрализира услугата „Личен асистент", която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане
на територията на цялата страна.
Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален
бюджет и избора на личен асистент.
Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на
ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.
Да се постигне промяна в разбирането за дейността на личния асистент - потребителите и техните семейства да я възприемат, като
социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.
Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване
Социални услуги, предлагани да бъдат закрити и/или преструктурирани на територията на община ветрино през 2013 година
От Община Ветрино предлагат социалната услуга ДСХ да се преструктурира в Център за настаняване от семеен тип през 2013 година.
Ресурсно обезпечаване на предоставенето на социалните услуги - анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги.
Към настоящия момент в Община Ветрино има достатъчно деца и възрастни, които се нуждаят от предоставяните услуги в
предлаганите налични социални услуги. Качествени социални услуги се представят с подходящи условия и високо квалифициран и мотивиран
персонал. Персоналът, предоставящ социални услуги в Община Ветрино е с добър опит и умения благодарение на организираните вътрешни
обучения, както и на сътрудничеството на Общината с организация форум „Гражданско общество”. И през 2013 година, факторите човешки
ресурс, квалификация и мотивация на персонала, подобряване на условията в помещенията и кухненския блок ще имат съществено значение
върху качеството на предоставяните социални услуги.
Неизвършени дейности, заложени в плана за 2012 г.
Разкриване на изнесено работно място на Центъра за обществена подкрепа – Провадия.
Обучение на персонала в ДСХ и Изнесено работно място към ДСП - Провадия.
Всички тези услуги са насочени към повишаване на качеството на живот на възрастните хора, като се съблюдава принципът за
независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, биват съобразявани с
индивидуалните потребности, желания и условия на живот на всеки възрастен човек, като в предоставянето им могат да бъдат ангажирани,
освен роднините и съседи, и приятели на възрастните хора.
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Община Вълчи дол
№

Вид дейности/
услуга/мярка

Социални услуги
1
Общностен център

Описание на дейността (какво е планирано за периода )

Превенция на изоставяне; Подкрепа на семейството при
отглеждане на детето; работа за деца и родители за връщане
в училище; Консултации;
Услуги за деинституционализация; Реинтеграция в
семейството;
2
ДВХУИ с.Оборище
Грижа в СИ. Включен в план за реформиране на СИ.
Повишаване ефективността на услугите;Промяна подхода
към потребителите;Налагане нов вид социална работа,
включваща социална защита, реална интеграция,
рехабилитация, консултации, посредничество, обучение;
3
Домашен социален патронаж
Осигуряване грижа в семейна среда на самотни стари хора,
които поради различни ограничения от здравословен
характер са изключени от социалния живот. Помощ при
организиране на ежедневни ботови потребности.
4
Личен асистент
Осигуряване грижа в семейна среда на хора нуждаещи се от
постоянна грижа, поради възникнали здравословни
дефицити. Осигуряване трудова заетост на безработни лица.
5
Домашен помощник
Помощ при организирането на ежедневни битови
потребности на лица изпаднали в социална изолация.
6
Клуб на пенсионера
Осигуряване на социални контакти и
информираност.Организиране на свободното време.
7
Приемна грижа
Осигуряване на временна грижа в алтернативна семейна
среда на деца, които по различни причини не могат да
живеят със собствените си семейства.
Хоризонтални политики, мерки за социално включване
1
Здравни медиатори.
Посредничество за достъп до здравни услуги в ромските
Общински дейности, подкрепа на
общности, профилактика на деца и възрастни; участия в
МЗ
превенция на изоставянето, дейности в подкрепа на
майчинството.
2
Масови детски градини и
Програма за интегриране на деца с увреждания в масови
училища
детски градини и в масови училища.
3
Образователни програми и
Разработване на механизъм или процедура за координация

Местоположение
(населено място)

Финансиране
(източник,сума)

Изпълняваща
организация,
отговорник

Гр.Вълчи дол

По проект

Община Вълчи дол

Гр.Вълчи дол

Държавно делигирана
дейност(ДДД)

ДВХУИ с.Оборище
Община Вълчи дол

Община Вълчи
дол

Проект ОП”РЧР”/
ДДД

Община Вълчи дол

Община Вълчи
дол

Проект ОП”РЧР”/
Програми

Община Вълчи дол

Община Вълчи
дол
Община Вълчи
дол
Община Вълчи
дол

Проект ОП”РЧР”/

Община Вълчи дол

Общински бюджет

Община Вълчи дол

Проект ОП”РЧР”

Община Вълчи дол

Гр.Вълчи дол

МЗ / ДДД/ Проекти/
Програми

Община Вълчи дол

Община Вълчи
дол
Община Вълчи

Държавен бюджет/
Общински бюджет
Държавен бюджет/

Община Вълчи дол
Община Вълчи дол
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№

Вид дейности/
услуга/мярка

инициативи на общини, НПО,
училища, МОМН
Програми за професионално
обучение.

Описание на дейността (какво е планирано за периода )

на общинско ниво между Д”СП”, ОбА и училища, за
проверка на училищната посещаемост.
4
Включване в квалификационни курсове;посредничество за
осигуряване на заетост. Подкрепа за реинтеграция,
преодоляване на бедност и социално изключване.
5
Проект”Топъл обяд” на БЧК
Осигуряване топъл обяд на деца от І-ви до VІІІ-ми клас във
всички училища на територията община Вълчи дол
Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
1
Координационен механизъм за
Междуинституционално сътрудничество и партньорство при
взаимодействие при работа на
работа по случай на деца, жертви на насилие.
случай на деца, жертва или в риск
от насилие и за взаимодействие
при кризисна интервенция
2
Реализиране на дейностите
Изпълнение на дейностите, заложени в програмата при
заложени в Общинската програма партньорство на заинтересованите страни и институции.
за закрила на детето за 2012
година.

Местоположение
(населено място)

Финансиране
(източник,сума)

дол

Общински бюджет

Община Вълчи
дол

Проекти/ Програми

ДБТ- Вълчи дол

Община Вълчи
дол

Проект

БЧК –Вълчи дол

Община Вълчи
дол

Бюджетите на
съответните
структури.

ОЗД, Община, УП
на МВР

Община Вълчи
дол

Бюджетите на
съответните
институции,
реализиращи
дейностите.

Община Вълчи дол
и отговорните
институции по
програмата.

Общински бюджет/
Проект

Община Вълчи дол

Бюджет на СИ

Директор СИ

ОП РЧР

Община Вълчи дол

Общински бюджет

Община Вълчи дол

Развитие на човешките ресурси(обучения, курсове, семинари)
1
Обучение на общински служители Обучения на персонала, ангажиран с реформиране на
Община Вълчи
ангажиран с реформиране на
услугите.
дол
услугите.
2
Обучение на персонала работещ в Обучение на персонала работещ в СУ по различни теми,
Община Вълчи
СУ, супервизия.
супервизия.
дол
Други дейности(срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка и др.)
1
„Помощ в дома” към Домашен
Разработване на проект по схема за безвъзмездна помощ
Гр.Вълчи дол
социален патронаж
BG051PO001-5.1.04/2012 по ОП РЧР
2
Събиране базови данни за
Набиране базови данни за индикаторите по Общинската
Община Вълчи
индикаторите през 2012 г.
стратегия
дол

Изпълняваща
организация,
отговорник
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ОТЧЕТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Вълчи дол (2011-2015) е изработена от териториална работна група, в която са
включени представители на Общинска администрация, на Общински съвет Вълчи дол, на Дирекция „СП”- Вълчи дол и на Обществения съвет за
социално подпомагане. Обсъдена е от всички заинтересовани страни и е приета с Решение № 1086/21.02.2011г. на Общински съвет Вълчи дол.
Визията на общинска администрация Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана на разбирането, че максималната полза за
всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на
собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното изключване и подпомагат тяхното развитие. Основен акцент в предоставянето
на всички услуги е предлаганата грижа към конкретния човек, която включва мерки и дейности за поемане на пълен контрол върху собствения му
живот и неговата реализация по начин, както иска да го живее – да може пълноценно да развие своя потенциал, да е защитен в максимална степен
от злоупотреби и да има право на избор.
2012 година в община Вълчи дол се характеризираше с динамика по отношение на социалните услуги. Действащите социални услуги на
територията на общината към 31.12.2012 г. са следните:
Социални услуги в общността:

Домашен социален патронаж:
Домашен социален патронаж е с капацитет 120 места, от които 80 се уплътняват целогодишно. Услугата е в общността и се изразява в
предоставяне на храна, съдействие за получаване на медицинска помощ, битови, административни и социално-консултативни услуги. Издръжката е
под формата на споделено съфинансиране в съотношение от общински бюджет и от ползващите услугата. Обслужват се стари самотни хора,
инвалиди и ветерани от войните. Кадрово функционирането на домашният социален патронаж се обезпечава от 8 души. Към 31.12.2012г. услугата
се предоставя на 83 лица от 14 населени места на община Вълчи дол.

Лични асистенти:
От Януари 2011г. по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи", чрез който Агенцията за
социално подпомагане, в партньорство с община Вълчи дол, предоставя социалната услуга „Личен асистент". Целите на проекта са фокусирани
върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица, зависими от постоянни грижи, поставени в риск от
институционализация, чрез създаване на възможности лицето с трайни увреждания само (или чрез своя законен представител), да получи право на
индивидуален бюджет за ползване на услугата, като избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде организирана във
времето.
По проекта, след неколкократно удължаване, се предоставят грижи на 29 възрастни болни и самотно живеещи хора от 26 лични асистента в
следните населени места: гр. Вълчи дол, с. Войводино, с. Изворник, с. Калоян, с. Добротич, с. Бояна, с. Есеница, с. Стефан Караджа, с. Оборище, с.
Червенци, с. Звънец, с. Генерал Киселово. Седем от потребителите са деца на възраст до 18г., а именно: 2 деца до 7 години, три деца на възраст до
14г., две са на възраст от 15-18г., всички с увреждане и с чужда помощ. По възрастови групи сред останалите потребители, преобладават лицата над
64 години с увреждания над 96% с чужда помощ. Налице е обща удовлетвореност от ползването и изпълнението на услугата „личен асистент”.
Социалният ефект от услугата е особено значим за малките населени места, в които липсват алтернативни мерки за подкрепа на хората с
увреждания и техните семейства. Налице е обща удовлетвореност от ползването и изпълнението на услугата „личен асистент”. Социалният ефект от
32

услугата е особено значим за малките населени места, в които липсват алтернативни мерки за подкрепа на хората с увреждания и техните
семейства.
В края на месец декември 2012 г. се проведе ІІІ- ти етап на подбор на потребители и лични асистенти. Бяха одобрени и включени в проект
нови 25 потребителя и 23 лични асистента. Продължителността на проекта е удължена до 18.07.2013 г.
В Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол през 2012г. са назначени 5 лични асистенти по НП „Асистенти за хора с увреждания”.
 Социална услуга - приемна грижа:
От месец септември 2011г. като партньор на Агенция за социално подпомагане общината изпълнява проект „И аз имам семейство” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, чиято основна цел е да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив
модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Реализирането на
проекта допринася за развитие и усъвършенстване на услугата „приемна грижа”, за нейната децентрализация, за повишаване капацитета на
местната власт при предоставяне на социални услуги в общността. Продължителността на проекта е до 31 октомври 2013г.
През 2012 г. по проекта са подадени 8 броя заявления за приемна грижа. Проведени са обучения на кандидатите за приемни родители.
Извършено е спешно настаняване на 1 новородено в професионално приемно семейство.
Услугата „Приемна грижа” се предоставя и от Дирекция „Социално подпомагане” като през 2012 г. в професионални приемни семейства са
настанени 2 деца.

Клубовете на пенсионера на територията на общината са 16 броя. С най-голям брой членове – 170 души, е клуб „Прогрес” – гр. Вълчи дол.
Издръжката на клубовете е от бюджета на общината. Дейността им е свързана с подпомагане решаването на социално – битови и здравни проблеми
на лица в пенсионна възраст, както и за защита на техните права и интереси.

Клуба на лица с увреждания функционира също с финансовата подкрепа и издръжка от общинския бюджет. Сдружението на инвалидите
„Надежда” е нестопанска организация в обществена полза. Членове на сдружението са 120 души, лица с трайни физически увреждания,
представители на лица с увреждания над 90%, които ги придружават и представляват, както и представители на деца и юноши с физически
увреждания, до навършване на 16-годишна възраст. В сдружението членуват и 7 лица, представители на 15% квота за симпатизанти, споделящи
целите на сдружението. Дейността на сдружението е свързана с подпомагане социалната интеграция и личностна реализация на лицата с физически
и ментални увреждания, както и за защита на техните права и интереси. Сдружението изпълнява програми за трудова, социална, битова и
комуникативна рехабилитация в полза на членовете си.

Включването на хора с увреждания в трудовия процес е основна предпоставка за тяхната интеграция в обществото и подобряване
качеството на живот във тази връзка през месец ноември Община Вълчи дол подаде заявка към Дирекция „Бюро по труда” гр. Вълчи дол по
Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”. Основно цел на програмата е повишаване пригодността за заетост и
осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на
лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за
пълноценното им интегриране в обществото. Възможностите за устройване на работа на безработните с намалена работоспособност на първичния
пазар са ограничени. Шансовете им да започнат работа на несубсидирани работни места са минимални, особено на хора с над 70 % изгубена
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работоспособност. След одобрена заявка, Община Вълчи дол осигури заетост на 7 лица с трайни увреждания за 2 години трудова заетост, като
работното им място е определено съобразно спецификата на тяхното заболяване.

Клуб на ветераните от войните – общинска структура на Съюза на ветераните от войните в България. Членове на клубът са 15
действителни ветерани и 3-ма съмишленици. Целите на съюза са свързани с осигуряване участието на ветераните от войните в демократизирането
на обществото и в защита на моралните, социалните интереси, престижа и достойнството на членовете си. Дейността на съюза е насочена към
поддържане на войнишките паметници в общината и популяризиране сред младежите на приноса на ветераните за опазване целостта и
независимостта на Родината. Издръжката се финансира от общинският бюджет.

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва- общинска структура на Национална организация на офицерите и сержантите от
запаса и резерва. Състои се от 33 редовни членове. Обединява силите на запасното войнство за военно- патриотичното възпитание на
подрастващите. Дейността е насочена към поддържане на паметници и честване на важни дати. Издръжката е от общинският бюджет.

БЧК Вълчи дол е низова организация на Националната структура. Дейността на общинската организация е свързана с работа сред
подрастващите в областта на здравната профилактика, подпомагане на социално уязвими групи от населението, организиране и провеждане на
благотворителни мероприятия, активно съдейства при провеждането на акции за безвъзмездно кръводаряване.

Обществен съвет за социално подпомагане - в него участват представители от обществени организации, пенсионерските клубове, НПО,
Дирекция «Социално подпомагане» и Общинска администрация.
Социални услуги в специализирани институции.
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Оборище- с намален капацитет от 100 на 90 места. Домът е форма на институционална
услуга и предлага целодневни грижи, медицинско обслужване, трудотерапия и културотерапия. Към декември 2012 г. заетите места са 82.
I. Деца в риск:

Деца с увреждания:
Подпомагани са 25 деца с увреждания по чл.7/8/ ЗСПД-22, които получават подпомагане по чл.8/Д Т.1 ЗСПД.

Деца на развеждащи се родители:
През 2012 година са изготвени 8 социални доклади от ОЗД за участие в съдебни процедури , касаещи 8 деца на територията на община Вълчи
дол. В случаите, при които се констатира някакъв риск за детето се предприемат необходимите мерки за закрила по ЗЗД, които да гарантират
правата, интересите и задоволяването на основните му потребности. Все още тази група не се идентифицира като рискова от широката
общественост.
II.
Деца, настанени извън биологичните си семейства:

Деца в специализирани институции:
На територията на община Вълчи дол няма специализирани институции. При необходимост и като крайна мярка децата се настаняват в
институции на тертиторията на гр.Варна или на община Провадия. През отчетния период има едно дете настанено в специализирана институция.

Деца, настанени при близки и роднини:
Към декември 2012 Отдел „Закрила на детето”-Вълчи дол работи с 43 деца.

Осиновени деца:
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Тази категория деца се наблюдава от ОЗД, две години след допускане на осиновяването във връзка с чл.26 от Правилника за прилагане на
Закона за закрила на детето. От ДСП-Вълчи дол към декември 2012г. се наблюдават 3 деца, които две са осиновени през предходните години.
 Деца с асоциално поведение:
Към тази категория могат да принадлежат деца и от другите рискови групи. На територията на община Вълчи дол не са установени скитащи,
просещи, безнадзорни, проституиращи, употребяващи упойващи вещества и наркотици маловръстни. В работата с тези деца най-резутатна е
социално-превантивната дейност на МКБППМН. За успешната превенция на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните МКБППМН в
общината залага на съвместни дейности с отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Вълчи дол, Училищните комисии за
превенция, читалищата, ССНЦ „Вихър-2002”, родителите и др. Положителни резултати дава програмата „Работата на полицията в училище”. По
съвсем достъпен начин полицаят- учител (инспектор Детска педагогическа стая) изнася лекции в училищата на община Вълчи дол, придружавани с
подходящи видеофилми, рисунки и други нагледни средства. През годината са проведени 30 часа лекции и беседи. Съвместно с инспектор ДПС при
Участък „Полиция” – гр. Вълчи дол, училищните ръководства, УКБППМН бяха изнесени лекции на тема „Насилието в моето училище”, месец
ОКТОМВРИ 2012 г. бе обявен за „Месец без насилие в училище”, във връзка с което във всяко едно от четирите средищни училища на територията
на общината бяха организирани редица мероприятия, като: В ОУ „Климент Охридски” – с. Стефан Караджа се проведе анкета с учениците от 4-ти
до 8-ми клас, с цел проучване на насилието в училището. В УП- Вълчи дол е водена само една преписка за упражняване на физически тормоз над
дете, при която бе предприета Полицейска закрила и същото след задействане на координационния механизъм съвместно с Дирекция „СП”- Вълчи
дол, бе настанено в Кризисен център Варна.
От МФ за 2012 г. за разчетени средства за трима обществени възпитатели. Това е и реалната бройка, с която работи МКБППМН през
изминалата година. Във всички случаи, при които като възпитателна мярка е наложен възпитателен надзор на обществен възпитател
противообществената проява не е повторена. Взаимодействието между секретаря на МКБППМН и обществените възпитатели е на много добро
ниво, благодарение на периодичните срещи, отчети, обсъждания и дискусии на случаи.
През изминалата година на две от децата бе определен обществен възпитател по чл.13, ал.1, т.5 (т.е. възпитателна мярка „Поставяне под
възпитателен надзор на обществен възпитател”). По чл. 41, ал. 2 бе определен обществен възпитател на 10 деца (за малолетни или непълнолетни, за
които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание). Нито едно от децата, на които бе наложена възпитателна мярка „поставяне
под възпитателен надзор на обществен възпитател” не повтори противообществената проява.
През 2012 г. МКБППМН разгледа 13 възпитателни дела.
1. Децата, на които е образувано и разгледано възпитателно дело са 15 на брой.
2. На децата са наложени общо 20 възпитателни мерки, като разпределението е както следва:
„Предупреждение” – 13;
„Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени
грижи” – 3;
„Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” – 2;
„Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото” – 2;
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3. Възпитателните дела имат положително влияние върху поведението на децата. Доказателство за това е, че нито едно от посочените 15 деца
не е извършило повторна противообществена проява след разглеждането на възпитателното дело.
4. През изминалата година местната комисия не срещна трудности както при образуването на възпитателните дела, така и при разглеждането
им. Изпълнението на възпитателните мерки също протече нормално.
5. Представители на Дирекция „Социално подпомагане” – Вълчи дол присъстваха на всяко едно възпитателно дело. Отличното
взаимодействие на МКБППМН с Дирекцията, както и неоценимата помощ, която нейните представители оказват на комисията са от
първостепенно значение за успешната работа на местната комисия.
6. Няма констатирани нарушения от прокуратурата и съда при работата на МКБППМН при образуването и разглеждането на възпитателни
дела и налагане на възпитателните мерки по чл.13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.
7. През изминалата година не са постъпили предписания към комисията от прокуратурата и съда.
На нито едно дете не е разглеждано повече от едно възпитателно дело през 2012 г. Причината за това се крие в ефективността на наложените
възпитателни мерки
Като основни проблеми при ползването на социални услуги, включително услуги за деца, са посочени бедността, липсата на информация,
недостатъчна достъпност на услугите, липса на услуги на терен, като и несъобразяване на съществуващите услуги с реалните потребности. Като
отделен проблем при ползването на социални услуги за деца е посочена и липсата на адекватна подкрепа за семействата. Голяма част от
необходимите социални услуги не може да бъде предоставена във всяко населено място поради обективни причини - малък брой лица, нуждаещи се
от съответната услуга, отсъствието на квалифициран персонал, лоши транспортни връзки.
Други рискови групи
 Социално слаби семейства обект на месечно социално подпомагане- През 2012 г. 212 семейства на територията на община Вълчи дол са
били на социално подпомагане.
 Самотни стари хора- В Дирекция „Социално подпомагане са регистрирани 181 лица.
 Многодетни семейства- Регистрирани са 52 семейства, които отглеждат 224 деца.
 Самотни родители отглеждащи дете/ деца- През отчетния период това са 64 семейства.
Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Включването на хора с увреждания в трудовия процес е основна предпоставка за тяхната интеграция в обществото и подобряване качеството
им на живот. В тази връзка от месец декември е осигурена заетост на 7 лица с трайни увреждания за 2 години трудова заетост, като работното им
място е определено съобразно спецификата на тяхното заболяване. Основна цел на програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване
на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за
зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за
пълноценното им интегриране в обществото. Възможностите за устройване на работа на безработните с намалена работоспособност на първичния
пазар са ограничени. Шансовете им да започнат работа на несубсидирани работни места са минимални, особено на хора с над 70 % изгубена
работоспособност.
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Община Вълчи дол спечели проект „Празнична етнопалитра в училище” по схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обща цел на проекта е: Създаване на условия за поуспешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства, които са застрашени да изпаднат в състояние на изключеност,
чрез обучение и насърчаване на всички ключови участници в учебния процес. Предвидените дейности включват създаване на клубове по интереси
за развиване уменията на децата.

Програми за професионално обучение.
Проект “Нов избор – развитие и реализация” по схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие” на ОП “Развитие на човешките ресурси”. Основната
цел е извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекция
„Бюро по труда”, с цел последващо наемане на работа по схемата и преодоляване на бедността и социалната изолация. Обучени са 216 безработни
лица от населени места на територията на община Вълчи дол, като им е осигурена заетост в рамките на 12 месеца.

Проект „Топъл обяд” на БЧК
През декември 2011 стартира проект "Топъл обяд" в рамките на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК за 60 ученици от семейства
в неравностойно положение от община Вълчи дол.
В 4 населени места – град Вълчи дол, с. Михалич, с. Червенци и с. Стефан Караджа 60 деца и младежи, предложени от училищните
ръководства и одобрени по критерии от социалните служби, получиха топъл обяд – супа, основно ястие и десерт за 72 учебни дни през зимния
период.
Учениците са от социално слаби семейства, сираци или полусираци, деца на безработни родители или от многодетни семейства. За тях
получаването на топла храна за обяд бе стимул за редовно посещаване на учебните занятия. Проекта приключи март 2012 г.
Наличие и характеристика на общи мерки и политики за социално включване. Услуги за социално слаби и безработни.
Жилищно настаняване. В общински жилища са настанени 15 семейства с установени жилищни нужди. Приоритет в общинската жилищна
политика е настаняването на млади и многодетни семейства, самотни родители и семейства на инвалиди. Общински жилища се предоставят и на
семействата на необходими за общината специалисти. Общинският жилищен фонд се състои от 15 апартамента в сгради на бивши общежития и
една къща. По населени места този фонд е разпределен така: гр. Вълчи дол – 12 бр.- 9 апартамента и 3- в общежитието, с. Генерал Киселово – 3 бр.,
с. Червенци- 1 къща.
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Община Девня
№

Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на
дейността
(какво е
планирано за
периода)

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2012 г.
Месец Месец 4-6 Месец Месец
1-3
7-9
10-12

Финансир
ане
(източник,
сума)

Изпълнява
ща
организаци,
отговорник

Социална услугагрижа в семейна
среда, оказвана от
лице, предоставящо
услуги в домашни
условия насочени
към подържане на
личната хигиена и
хигиена на
обитаващото
жилище, пазаруване
и приготвяне на
храна, пране и други
комунални битови
услуги.
Здравно-социални
услуги в общността;

Гр. Девня, с.
Падина, с. Кипра

8860,56

ОП
„Развитие на
човешки
ресурси”2007-2013г.

Община Девня

Гр. Девня

62 928

52 440

41 952

52 440

Делегирана
от държавата
дейност209760лв.

Комплекс от
социални услугигрижа в семейна
среда, доставка по
домовете на храна,
подържане на
личната хигиена и

Гр.Девня, с. Падина,
с. Кипра

62 887

62888

62 887

62887

Общински
бюджет
251 549

Социални услуги
1.

Личен асистент за
деца, възрастни и
стари хора с
увреждания

2.

Дневен център за
възрастни хора с
увреждания

3.

Домашен социален
патронаж

8860,56

8860,56

8860,55

Програмата се
изпълнява и в
2013г.

35 442,23 лв.

Община Девня
Деаноста е
изпълнена и е
делегирана от
държавата
дейност.
Община Девня
Услугата се
изпълнява. Към
ДСП през
периода от
октомври
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хигиената на
жилищните
помещения.

4.

Клубове на
пенсионера

Социална услуга в
общността, с която
се осигуряват
условия за срещи и
организиране на
сводното време на
хора навършили
пенсионна възраст

Гр.Девня, с. Падина,
с. Кипра, кв.
„Повеляново”, кв.
„Девня”-2

3612,75

26 500- за
ремонт и
обзавеждане;
3612,75

3612,75

3612,75

Общински
бюджет
40 951

2012г- до април
2013г.
функционира и
Обществена
трапезария.
Община Девня
Услугата се
изпълнява.
Ремонтиран и
обзаведен и
открит нов клуб

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
5.

6.

Разработване на
общински
политики за
повишаване на
информираността
на рискови групи
Осигуряване на
условия за
развитие на децата
с увреждания,
отглеждане,
обучение на децата
със специфични
образователни
потребностти

Приемане на
Общинска програма
„Закрила на детето”

Осигуряване на
логопед и психолог в
учебните заведения

Община Девня
и Дирекция
„Социално
подпомагане”
Училища и детски
градини на
територията на
Община Девня

823,44

823,44

823,44

823,44

Общински
бюджет
3263,76

Община Девняработи в посока
за осигуряване
на нормален
учебновъзпитателен
процес за
децата с
увреждания в
училища и
детски
градини.за
децата с
увреждания в
училища и
детски градини.

Х

Х

Х

няма

Община Девня,

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
7.

Използване на

Работа в екип между

На територията на

Х
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създадената със
съответната
нормативна уредба
партньорска мрежа
от институции и
организации в
сферата на
здравеопазването,
образованието и
социалното
подпомагане, чрез
създаден от тях
координационен
механизъм за
ранно
индетифициране и
работа със
семейства, при
които съществува
риск от
изиставянето на
децата.

институциите

Община Девня

Дирекция
„Социално
подпомагане”,
училища

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
8.

Включване в
курсове и
семинари

Провеждане на
семинар”
Практически умения
за разработване на
проекти предложени
по европейски
фондове и ОП”

Община Девня

Х

Общински
бюджет

Община Девня

ОТЧЕТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
В изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2012 г. приоритетна дейност в развитието на социалната полика е
предлаганата социална услуга „Домашен социален патронаж”. Чрез неговата всекидневна дейност се обгрижват самотните възрастни хора и хората
с увреждания. Топла и здравословна храна получават по домовете си, която е соъбразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата
възраст и хората с увреждания. За поредна четвърта година в Община Девня се реализира проект „Обществени трапезарии”. Проекта обхваща лица
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и семейства , които са на месечно подпомагане по чл.9 от ППЗСП , хора с доказана липса на доходи, самотноживеещи лица и семейства с
минимални пенсии, скитащи и бездомни деца и лица. Проекта „Обществени трапезарии” обхваща периода от 01.10.2012г. до 30.04.2012г. и обхваща
135 души от посочените групи. От тях са обхванати 79 деца, които се обучават в нашите училища.
Социалната полика е пряко свързана с Националната социална стратегия. Не може да се пропусне и факта, че общината работи по проект „Приеми
ме”, с който се цели извеждането на деца в неравностойно положение да бъдат изведени от специализираните заведения. Периодът на изпълнение
на проекта е със срок до 31.10.2013г. Проектът се реализира на територията на цялата страна, като по този начин се гарантира националния му
обхват и се подпомага постигането на целите, заложени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република
България” за гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и на услуги според индивидуалните им потребности.
В Община Девня са постъпили девет заявления от желаещи да станат приемни родители. От тях са одобрени три приемни семейства и са вписани в
регистъра на приемните семейства към Регионална дирекция „Социално подпомагане”-гр. Варна. Две от семействата са за професионална приемна
грижа, имаме семейство и за доброволна приемна грижа. В одобрените приемнисемейства са настанени четири деца. Останалите семейства с процес
на проучване и изчакване сроковете за обжалване, за да бъдат вписани в регистъра на приемните семейства. Приоритетната група за настаняване
при приемни родители са децата от 0 до 3 години, както и децата с увреждания.
В години на криза и липса на работни места можем да отчетем, че Община Девня работи по проект „Нов избор”, който дава възможност на трайно
безработните да се реализат на трудовия пазар. Работи се по проект „Нов избор”, схема „Развитие”, одобрени са 104 бройки в соътветните
професии: „Техник еколог”- 39 души са изкарали професионален курс и са назначени на работа; „Работник строителство”- 26 трайно безработни са
назначени, след изкаран курс и „Работник озеленяване” , който обхваща 39 души. Всички преминали курсовете са назначени на трудов договор
към Община Девня с 380 лв. месечна заплата.
Община Девня работи и с утвърдени практики в социалната дейност. На терията на общината работи „Дневен център за възрастни хора с
увреждания”. Общият брой на потребителите в Дневен център са 40 човека. Това са предимно възрастни хора с тежки заболявания, които биват
обгрижвани от лекар, психолог и рехабилитатор. За доброто им здраве се грижи и трудотерапевт. Потребителите получават и топла и питателна
храна.
В изпълнение на социалната стратегия на Община Девня не се приключва само с тези дейностти. От 2010 г. в Община Девня се работи По
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в проекта „Подкрепа за достоен живот” , до края на 2012г. са обгрижени 13 потребителя на
услугата. Бюджетът по проекта се усвоява до 08.03.2013 г. който обхваща деца и възрастни в неравностйно положение. В проекта работят 11 лични
асистенти, които обгрижват 13 човека, които са в невъзможност да се обслужват сами.
През месец септември 2012 г. отвори врати нов клуб на пенсионера в кв. Девня-2. той е отремонтира със средства от общината и обзаведен с
помощта на СОЛВЕЙ СОДИ АД. Така на територията на общината функционират четири клубове на пенсионера. Клубовете се ползват от
пенсионерите за социални контакти. За да се докоснем до проблемите на възрастните хора се подържа тясна връзка със „Съюз на пенсионера 2004”,
който наброява в общината 1300 души. Всяка година за Международния ден на възрастния човек - 1 октомври, Община Девня организира
празненство на девненските пенсионери.
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1. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в проекта „Подкрепа за достоен живот” , до края на 2012г. са обгрижени 13
потребителя на услугата. Бюджетът по проекта се усвоява до 08.03.2013г. Услугата се разширява през 2013 г. Управляващият орган осигури нови 20
бройки за лични асистенти. По този начин Община Девня
2. Дневният център за възрастни хора с увреждания е с капацитет от 40 човека и е делегирана от държавата дейност. Центъра функционира и там
потребителите на услугата получават адекватни медицински грижи, извършва се трудотерапия, рехабилитация и се получава топла храна.
Обхванати са потребители от гр. Девня, с. Падина и с. Кипра. За нуждите на потребителите на Дневния център има микробус за хора с увреждания,
който е на тяхно разположение.В центъра работят лекар, медицинска сестра, рехабилитатор, трудотерапевт, психолог.
3. Домашния социален патронаж обхваща 145 потребители, предимно възрастни, самотни хора с ТЕЛК над 75%.
4. През 2012г. се изгради нов клуб на песионера.
5. Приета е Общинска програма „Закрила на детето” за 2012 г.
6. Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждане, обучение на децата със специфични образователни потребностти7. Работи се в партньорска мрежа от институции и организации в сферата на здравеопазването, образованието и социалното подпомагане, чрез
създаден от тях координационен механизъм за ранно индетифициране и работа със семейства, при които съществува риск от изоставянето на
децата.
Приоритети за 2013 г. за развитие на социалната политика на Община Девня:
1. Развиване на социалната услуга „Приемна грижа”- Специфична цел е децентрализация на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на
общинско ниво. Това ще допренесе за изграждане на организационен и професионален капацитет на местно ниво за управление и
качественото й предоставяне, както и за устойчивост на нейното развитие след приключване на проекта- За 2013г. в социалната услуга „Приемна грижа” четири семейства са в процес на проучване и обучение;
- Две приемни семейства са одобрени от комисията по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане”- гр. Варна и
изчакват срока по обжалване за да бъдат вписани в регистъра.Дейността е до 31.10.2013г.
2. Развиване на социални услуги в общността – личен асистент, по проект „Подкрепа за достоен живот”- Община Девня реализира трети етап
по проекта , с увеличена часова квота, с ъс сключен АНЕКС към междуинституционалното рамково споразумение между кмета на община
Девня и АСП. В трети етап са включени и обгрижват нови 21 потребители-деца в неравностойно положение, възрастни хора с инвалидност
на 90 %. Така за 2013г. общосе обгрижват 34 потребители – бюджета на проекта за Община Девня е 126 674,27лв.
3. Разкриване на социални услуга за подкрепа на семейства в неравностойно положение - „ Подкрепа за осигуряване на съвременни социални
жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на
територията на Община Девня” допустим бенефициент и поради необходимост от решаване на въпроса за осигуряване на съвременни социални
жилища за настаняване на уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение от Община
Девня, кандидатствахме пред Министъра по управление на средствата от ЕС по обявена процедура с формуляр на интегриран проект за осигуряване
на съвременни социални жилища. Община Девня бе одобрена за изпълнение на проекта като пилотна община след което тя кандидатства за
финансиране като пряк бенефициент и е одобрена за финансиране на изпълнението на проекта.В изграждането на социалните жилища община
Девня участва и със собствено участие от 27 000лв.
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4. Запазване на дейността на Домашен социален патронаж- община Девня се стреми да обгрижва възрастни и самотни хора. В зимен период
общината се грижи за социално-слаби семейства и деца с Обществената трапезария.
5. Работа с неправителственият сектор- Съюз на инвалидите, Сдружение на младите психолози, Съюза на пенсионерите и др.
В община Девня няма разкрити социални услуги за деца, поради което при необходимост децата се насочват към доставчици в гр. Варна. ЗМО
счита, че в Община Девня има потребност от разкриване на социални услуги за деца и семейства в риск – ЦОП , КСУДС.
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Община Долни чифлик
№

Вид дейност
/ услуга /
мярка

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

Местополож
ение
(нас.място)

Времеви график за 2011 г.
Месец Месец Месец Месец
1-3
4-6
7-9
10-12

Форма на институционална услуга и
предлага целодневни грижи, денонощно
медицинско обслужване, арттерапия и
културотерапия,
трудотерапия,музикотерапия. Социалният
дом разполага с база, съобразена за целите
на заведението.

с. Горен чифлик

84

62

62

62

Форма на социална услуга резидентен тип,
в която хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти
15 жени с психични разстройства

с. Горен чифлик

15

15

15

15

Финансиране
(източник, сума)

Изпълняваща
организация,
отговорник

Социални услуги
1.

2.

ДВХУИ
Капацитета
намален
01.02.2012г.

е
от

ЦНСТ
стартира
01.02.2012г.

от

3.

ДДУИ

Форма на институционална услуга с
целодневни грижи, денонощно медицинско
обслужване, обслужване от специалистиарттерапия
и
културотерапия,
рехабилитация, музикотерапия и др.
Социалният дом разполага с база,
съобразена за целите на заведението.

с. Рудник

35

35

35

23

4.

ЗЖ

Форма на социална услуга, в която хората
водят независим живот, подпомаган от
специалисти

с. Горен чифлик

8

8

8

8

5.

ДЦСХ

Осигуряване на храна, лични и социални
контакти, консултации. Задоволяване на
ежедневни,
здравни,
образователни,
рехабилитационни,
потребности
от
организация на свободното време и

гр.Долни
чифлик

20

20

20

20

Община
Долни
чифлик
1.Издръжкадържавна дейност
395767,00лв.
2.Капиталови
разходи16 509 лв.
Община
Долни
чифлик
1.Издръжкадържавна дейност
99 756,00лв.
Община
Долни
чифлик
1.Издръжкадържавна дейност
243 320,00лв.
2.Дофинансиране
50 000лв.

ДВХУИ,
Общ. Д.чифлик

Община
Долни
чифлик
1.Издръжкадържавна дейност
47 168,00лв.
Община
Долни
чифлик
1.Издръжкадържавна дейност
27 520лв.

ЗЖ
Общ. Д.чифлик

ЦНСТ
Общ. Д.чифлик

ДДУИ,
Общ. Д.чифлик

ДЦСХ,
Общ. Д.чифлик

44

6.

ЦСРИ

7.

ЦСРИ
Стартира
01.03.2012г.

8.

личните контакти.
Деца с увреждания от 7 до 18г. от ДДУИ и
община Долни чифлик.
Комплекс от социални услуги
за
задоволяване на ежедневни, здравни,
образователни,
рехабилитационни,
логопедични и др. потребности за
социално интегриране на децата .
от

ДСП

с. Рудник

34

34

34

34

Община
Долни
чифлик
1.Издръжкадържавна дейност
79 152лв.
2.Капиталови
разходи7 000 лв.

ЦСРИ
Общ. Д.чифлик

30 потребителя от 3 год. до 65 год. с
увреждания

гр.Д.чифлик

0

30

30

30

ЦСРИ
Общ. Д.чифлик

Комплекс
от
социални
услуги,
предоставяни по домовете, доставка на
храна, поддържане на хигиена и хигиената
на
жилищните
помещения,
административни услуги

Общ.Долни
чифлик

107

110

120

120

Община
Долни
чифлик
1.Издръжкадържавна дейност
58 200 лв.
Общ. Долни чифлик
Издръжка
дейност
100 000лв.

9.

Личен асистент

Осигуряване на грижи в семейна среда за
задоволяване на базови и специфични
потребности.

Общ. Д.чифлик

26

26

26

26

10.

Домашен
помощник
Приключи
м.Февруари

Самотни стари хора с трайни увреждания,
и/или в силно нарушено здравословно
състояние, които не могат да се обслужват
сами и да организират бита си.
18 души обгрижват 41 лица

Общ. Д.чифлик

18

18

18

18

11.

Клубове

Задоволяване
на
потребностите
от
организация на свободното време и
социални контакти.

-местна

Община
Долни
чифлик
ОП”РЧР”,
проект
”Подкрепа за достоен
живот”,
„Алтернативи”
96 720 лв.
Община
Долни
чифлик
Издръжка-

АСП
в
партньорство
с
Общ. Д.чифлик

ОП „РЧР”

Сдружение
„Форум
гражданско
общество” Варна
в партньорство с
общ. Д.чифлик

Общ. Д.чифлик

Общ. Д.чифлик

5 619лв.

Общ. Д.чифлик

Общ. Д.чифлик

Местна дейност

45

3000лв.
12

Програми
временна
заетост

за

Общ. Д.чифлик

55

55

55

55

Общ. Д.чифлик
2000 лв от местна
дейност

БТ Долни чифлик
и общ.Д.чифлик

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

2.

Осигуряване на
равенството
между половете
и превенция на
дискриминация.
Иновации.

3.

Партньорство.

1.

Равен достъп на всички нуждаещи се до
предоставяните социални услуги.

Община Долни
чифлик

Общ. Д. чифлик,
НПО

Разширяване на комплекса от социални
услуги.
Взаимодействие с всички заинтересовани
страни.

Община Долни
чифлик
Община Долни
чифлик

Общ. Д. чифлик
Общ. Д. Чифлик,
НПО и др.

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
1.

2.

3.

4.

Взаимодействие
с
областните
структури,
ангажирани със
социални
дейности.
Взаимодействие
с Обществения
съвет
за
социално
подпомагане.

За изпълнението на Общинската стратегия
за развитие на социалните услуги в община
Долни чифлик (2011-2015) и на Областната
стратегия.

Област Варна
Общ. Д. чифлик

Гарантиране на мониторинга и контрола
при планиране, разкриване и управление на
социалните услуги

Община Долни
чифлик

Звено
за
мониторинг
и
оценка
на
стратегията
за
развитие
на
социалните услуги
в област Варна

Срещи на Звеното за мониторинг и оценка на

Област Варна
Общ. Д. чифлик

По процесите на
деинституциона
лизация. Проект
„Детство
за

Участие
в
Регионален
екип
по
деинституционализация,
разработване,
планиране и изпълнение на мерки по

стратегията за развитие на социалните услуги в
област Варна и изпълнението и.

Област Варна
Община Долни
чифлик

ОП”РЧР”
ОП
„Развитие
селските раьони”

ОП
„Развитие
селските раьони”

на

на
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всички”
ДАЗД

на

осъществяване
процеса
деинституционализация на децата
специализираните институции .

на
от

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
1.

2.

3.

Участие
на
служителите на
администрацият
а в обучения,
курсове
и
семинари.
Обучение
на
персонала,
предоставящ
социални
услуги.

Обучение
ДДУИ

в

Изграждане и развитие на капацитет за
планиране и управление на социалните
услуги

Община Долни
чифлик

Изграждане и развитие на система за
повишаване
на
професионалната
компетентност на персонала, предоставящ
социални услуги, основно на персонала
работещ в ДВХУИ с.Г.чифлик, ДДУИ
с.Рудник,
ЦСРИ
с.Рудник,
ЦНСТ
с.Г.чифлик, ЦСРИ гр.Д.чифлик, ЗЖ
с.Г.чифлик, ДЦСХ гр.Д.чифлик .
ДАЗД съвместно партньорите по проекта
„Детство за всички” и Фондация ЛУМОС
ще извършат обучение на персонала на
ДДУИ с.Рудник

Община Долни
чифлик

АСП
ДАЗД,
фондация ЛУМОС
общ. Д.чифлик

с. Рудник
Община Долни
чифлик

ДАЗД,
фондация ЛУМОС
общ. Д.чифлик

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)
1.

Общностен
център за деца
от 0 до 7 и
родителите им.

2.

ЦНСТ за деца
във връзка с
деинституциона
лизацията
на
спец.институции

Проектът цели превенция на социалното
изключване и намаляване на бедността
сред децата, чрез инвестиции в ранното
детско развитие. Чрез подобряване на
готовността на децата за включване в
образователната система и подкрепата за
формиране на родителски умения сред
уязвимите групи родители - цели да се
ограничи и предаването на бедността
между поколенията.
Комплекс от социални услуги,
предоставян в среда, близка до
семейната.

гр.Долни
чифлик
и
мобилни екипи
на територията
на 3 населени
места
в
общината.

гр.Долни
чифлик

12

Споразумение
по
проект за социално
включване

Община Долни
чифлик
в
партньорство със
Сдружение
„Форум
гражданско
общество” Варна

ОП
„Развитие
селските раьони”

Община
чифлик

на

Долни
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3.

за деца
ЗЖ към ДВХУИ
с.Г.чифлик

4.

ДДУИ

5.

Наблюдавано
жилище

Потребителите на социалната услуга са
хора с умерена степен на умствени
увреждания, които са прекарали поголямата
част
от
живота
си
в
специализирани институции, но с реален
шанс за социална интеграция.
Създаването на Защитено жилище за хора с
умствени увреждания в с. Г.чифлик,
община Долни чифлик е в унисон с
националната политика в областта на
социалното подпомагане, ,,Плана за
реформиране
на
специализираните
институции
за
възрастни
хора
с
увреждания”, както и дейностите заложени
в общинската и областна стратегия за
развитие на социалните услуги 20112015год.

с.Г.чифлик

с.Рудник
Потребителите на социалната услуга са
хора с лека и умерена степен на психични
разстройства, които са прекарали поголямата
част
от
живота
си
в
специализирани институции, но с реален
шанс за социална интеграция.
Създаването на Наблюдаваното жилище за
хора с психични разстройства в с. Солник,
община Долни чифлик е в унисон с
националната политика в областта на
социалното подпомагане, ,,Плана за
реформиране
на
специализираните
институции
за
възрастни
хора
с
увреждания”, както и дейностите заложени
в общинската и областна стратегия за
развитие на социалните услуги 20112015год.

с.Солник

8

35

35

35

Оперативни програми

23
8

Оперативни програми

Община
чифлик

Долни

Община
чифлик
Община
чифлик

Долни
Долни
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ОТЧЕТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
1. По Направление 1: „Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца” заложени в общинската стратегия за
развитие на социалните услуги 2011-2015 г.
• През 2011 г. и 2012 г. община Долни чифлик работеше основно по плана за деинституционализация на специализираните институции на деца, част
от изпълнението на националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, както и по разкриването на
социални услуги в общността за рискови групи в община Долни чифлик. Във връзка с процеса на деинституционализация на децата от ДДУИ
с.Рудник, община Долни чифлик работи през 2011 и 2012 г. в няколко направления:
- Изграждане и функциониране на ЦСРИ за деца с увреждания от ДДУИ с.Рудник и деца отглеждани в биологичните им семейства;
- Разработване на проект за изграждане на ЦНСТ за деца с увреждания в гр.Долни чифлик във връзка с процеса на деинституционализация на
децата от специализираните институции;
- Работа по приемната грижа за деца от ДДУИ с.Рудник;
- Подкрепа реализирането на осиновявания на деца от ДДУИ с.Рудник;
- Записване и посещение на деца от ДДУИ в масова целодневна детска градина и училище, както и посещение на деца от дома в помощно училище;
- Подкрепа на персонала на ДДУИ с.Рудник чрез обучения, квалификации и информираност;
- Подобряване качеството на предоставяните социални услуги;
- Намаляване на капацитета на ДДУИ с.Рудник във връзка с което беше издадена заповед на изпълнителния директор на АСП за спиране
настаняването на деца в ДДУИ с.Рудник .
През 2011 г. стартира разкриването на ЦСРИ за деца с увреждания с капацитет 34 места – делегирана от държавата дейност. Центъра беше разкрит
и функционираше през 2010 г. за децата от ДДУИ с.Рудник по ОП”РЧР” до м.декември 2010 г. През м. Март 2011 г. ЦСРИ с.Рудник стартира като
делегирана от държавата дейност, при което в него обхванахме и деца с увреждания отглеждани в биологичните си семейства. По този начин
община Долни чифлик провежда политика на предварителна превенция изоставянето на деца с увреждания отглеждани в биологичните си
семейства, както и подпомагане семействата със специализирана помощ и консултации. В ЦСРИ с.Рудник през 2012г. беше предоставена
специализирана помощ на 16 деца от ДДУИ с.Рудник и 22 деца в семейства от община долни чифлик и община Бяла.
• По прилагане приемната грижа в общината - през 2011/2012г. две деца от ДДУИ с.Рудник бяха изведени от специализираната институция и
настанени в приемни семейства.
• През 2011г. две деца от ДДУИ с.Рудник бяха осиновени от семейства от чужди страни.
• През 2011г. и 2012г. специалисти от фондация ЛУМОС проведоха няколко обучения на персонала на ДДУИ с.Рудник по „Интензивно общуване
на персонала с настанените деца”, „Работа в агресивна среда” и „Работа с деца с буйно поведение”.
• Едно дете с ДЦП от ДДУИ с.Рудник беше включено в проект за рехабилитация на деца с ДЦП на община Варна и посещава барокамера.
• През 2012г. в град Долни чифлик беше разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция, като делегирана от държавата дейност с
капацитет 30 места, към който бяха насочени 14 деца от общността за ползване на социални услуги.
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• Община Долни чифлик спечели проект за общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства, който е изграден и предстои да
бъде разкрит.
2. По Направление 2: „Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица” от общинската стратегия за развитие на
социалните услуги 2011-2015г.
• В специализираната институция – ДВХУИ с.Горен чифлик се работеше по изпълнение на заложеното в общинската стратегия намаляване на
капацитета на дома. Във връзка с това 8 потребители на услугата през 2011г. бяха изведени в Защитено жилище в с.Приселци, общ. Аврен. През
лятото и есента в един от павилионите се извърши основен ремонт с цел привеждането му в съответствие за обособяването му като ЦНСТ за 15
жени с психични разстройства, които да се изведат от ДВХУИ с.Горен чифлик. Услугата - Център за настаняване от семен тип за 15 лица с
психични разстройства от ДВХУИ с.Горен чифлик е разкрита от 01.02.2012 г. като делегирана от държавата дейност. Към настоящия момент
ДВХУИ е с капацитет 62 лица.
През 2012г. се разкри и ЦСРИ в гр. Долни чифлик за 30 потребителя - деца и възрастни с увреждания.
3. По Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот
• На 01.02.2012г. стартира ЦСРИ в гр.Долни чифлик, като делегирана от държавата дейност за деца и възрастни.
• Разкрити са 2 нови клуба на пенсионерите
• Услугата личен асистент - 26 възрастни с увреждания ползват услугата през 2012 г.
• По НП „ОСПОЗ” – са ангажирани са 76 лица
• По НП „ЗПОХТУ” – са ангажирани 10 лица
• ОП РЧР –създаване на заетост чрез осигуряване на стаж – 6 лица
• Обхванати са хора и по други национални програми към Д БТ
• Домашен социален патронаж обслужва 115 възрастни.
• Функционира дневен център за стари хора в гр.Долни чифлик с капацитет 20 места.
4. По Направление междуобщински социални услуги
• Има настанени 2 деца в кризисен център
• Едно дете с ДЦП ползва услуга на община Варна по проект за рехабилитация на деца с ДЦП на община Варна
• Две деца от община Бяла ползват услугите на ЦСРИ с.Рудник
• Три деца от ДДУИ с. Рудник посещават помощно училище в с.Кривня, общ. Провадия
• Две деца от ДДУИ с. Рудник посещават ЦДГ с.Рудник.
• 6 деца от община долни чифлик ползват услугите на Помощно училище „Братя Миладинови” гр.Варна, което през 2012г. имаше разкрита изнесена
паралелка в с.Старо Оряхово.
• Децата от ДДУИ с. Рудник са обхванати в групи и обучавани ежедневно от преподаватели от Помощно училище гр.Варна на место в дома.
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Срещнати трудности при реализирането на социалните услуги в община Долни чифлик:
• Финансови трудности;
• Късното стартиране и отварянето на мярката по подаването на проекти за изграждане на ЦНСТ за деца от специализираните институции,
предвиден в Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" за кандидатстване по мярка 321 "Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
• Липса на специалисти – логопеди, рехабилитатори, мед.сестри, психолози, соц. работници, както и адекватното им заплащане.
Предложения за промени в планираните социални услуги:
1. Изграждане на ЦНСТ за деца с увреждания от ДДУИ с.Рудник през 2013г. в гр.Долни чифлик.
2. Разкриване на ЗЖ за 8 души с психични разстройства от ДВХУИ с.Горен чифлик.
3. Разширяване капацитета на ЦСРИ гр.Долни чифлик.
4. Откриване на общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в гр.Долни чифлик
5. Промяна на вида на соц.услуга ДЦСХ в гр.Долни чифлик за 20 потребителя- да се преструкторира, 10 от потребителите да са деца с увреждания.
6. Изграждане на Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства в с.Солник по ОП „РЧР”, Схема „Живот в общността”- Превенция на
институционализацията чрез разкриване на нови социални услуги.
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Oбщина Провадия
№

Вид дейност
/услуга/ мярка

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

Местоположение
(нас. място)

Времеви график за 2012 г.
Месец
1-3

Месец
4-6

Месец
7-9

Месец
10-12

Финансиране
(източник, сума)

Изпълняваща
организация,
отговорник

Социални услуги
1.

2.

Център
за Превенция на изоставянето, превенция на Гр.Провадия
обществена
насилието
и
отпадане
от
училище,
подкрепа /ЦОП/ деинституционализация и реинтеграция на
деца, обучение в умения за 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. Потребители на
услугата –деца в риск от изоставяне; деца със
специални образователни потребности; деца с
езиково-говорни отношения; деца жертви на
насилие;
деца
с
противообществени
прояви;деца в институции; деца отпаднали от
училище; семейства от уязвими групи.
Предвидено е за изпълнение разширяване
обхвата на дейността на ЦОП и на
територията на община Ветрино.

Държавно делегирана
–дейност

Дом
за
деца Отглеждане и възпитание на деца от 7 до 18 с.Бързица община
лишени
от годишна възраст, лишени от родителски Провадия
родителски
грижи. Планира се намаляване на капацитета

Налична

Община Провадия
Управител ЦОП

Бюджет: 103 222 лв.
Капацитет: 25
потребители

Държавно-делегирана

Община
Провадия
Директор на ДДЛРГ
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грижи
ДДЛРГ /

/ с 10 бройки.

Подпомагане на адаптацията на децата, с.Бързица община
напускащи ДДЛРГ. За планирания период Провадия
обучение и тренинг за придобиване на умения
и самостоятелност на живот с професионална
насоченост.

дейност/
ДДД
Капацитет: 60 места
Годишна
издръжка:465 927 лв.

3.

Преходно
жилище /ПЖ/

Налична
Държавно- Община
Провадия
делегирана
дейност Управител на ПЖ
/ДДД/ Капацитет: 14
места.
Годишна
издръжка: 88 395 лв.

4.

Център
за Комплекс от социални услуги, свързани със
социална
социална
и
здравна
рехабилитация,
рехабилитация и образователно и професионално обучение.
интеграция
Подкрепа за реализация на индивидуални
/ЦСРИ/
програми за социално включване.

Налична
услуга Община
Провадия
Държавно-делегирана Управител на ЦСРИ
дейност Капацитет: 20
места
Бюджет:
75 582 лв.

5.

Център
за Комплекс от социални услуги, предоставян в гр.Провадия /
настаняване
от среда близка до семейната на деца и младежи бившата сграда на
семеен
тип / от 7 до 18 г. / за които са изчерпани ДДЛРГ /
/ЦНСТ/
възможностите за осигуряване на семейна
среда и се предполага, че настаняването ще
бъде дългосрочно. Изграждане на сграда в
стария ДДЛРГ – Провадия. Услугата се
предвижда да бъде разкрита през 2013г.

Нова
Община Провадия
услуга.Капацитет: 12
места
Годишна
издръжка: 87 060 лв. /
стандарт на дете –
7 255
Подписан
договор с УО на ОПРР
за финансиране на
проекта за изграждане
на ЦНСТ.
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6.

Активно
социално
включване
на
уязвими
групи
чрез
предоставяне на
услуги
в
общностен
център за деца и
семейства

Предоставяне на интегрирани и комплексни Гр.Провадия
услуги – социални, здравни и образователни с.Бозвелийско
за родители и семейства на деца до 3 год. с.Градинарово
възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна
възраст и техните родители. Общностният
център ще бъде ситуиран в гр.Провадия в
бившата съществуваща сграда на ЦДГ
„Звънче“. Ще бъдат обособени звена за
предоставяне на услуги на деца и семейства в
2 населени места от общината – с.Бозвелийско
и с.Градинарово. За предоставянето
на
интегрираните
услуги
се
предвижда
изграждане на два мултидисциплинарни
екипа от специалисти – основен и мобилен.

Източник
на Община Провадия
финансиране:
Международна банка
за възстановяване и
развитие
/Световна
банка /. Обща сума на
проектното
предложение:
656 998,14
лв.
Услугите за деца и
семейства в риск ще
стартират през второто
шестмесечие на 2012 г.

7.

Защитено
жилище

Форма на социална услуга, в която младежите гр.Провадия /
от ДДЛРГ водят независим начин на живот, бившата сграда на
подпомогнати от специалисти. Придобиване ДДЛРГ /
на умения за самостоятелно справяне в
живота, професионално реализиране и
изградена самоувереност и комуникативност
за младежите, напускащи ДДЛРГ. Предстои
реконструкция на съществуваща сграда в
ДДЛРГ – гр.Провадия. Предвидено е за
изпълнение през третото тримесечие на 2012г.
– кандидатстване с проект по ОПРЧР за
предоставяне на услугата през 2013г.

Източник
на Община Провадия
финансиране – ОПРР

Предоставяне на целият пакет от дейности за Гр.Провадия
услугата
„Приемна
грижа“-набиране,

Налична

8.

Приемна грижа

Капацитет: 8 места

Източник

Община Провадия
на

54

предварителен подбор, обучение и оценка на
кандидатите за приемни семейства и
настаняване на деца с предприета мярка
„Настаняване в приемно семейство“. Услугата
ще
се
предоставя
като
доброволна,
професионална и заместваща приемна грижа.
9.

Клубове
пенсионера
инвалида

на Задоволяване
на
потребностите
от гр.Провадия и 18
и организация на свободното време и социални населените места
контакти.
Разширяване
дейността
на
клубовете чрез стимулиране самодейността на
участниците в творческите и културни
прояви.

финансиране
РЧР

Налична
дейност

–

ОП

Общинска Община Провадия

Бюджет: 41 340 лв.

10. Личен асистент – Осигуряване на грижи в семейна среда за Гр.Провадия и
услуга
в задоволяване на базови и специфични населените места от
общността
потребности.
общината

Налична Финансира Община
Провадия
се
от
ОПРЧР Администратор
на
„Алтерантиви“
проекта
Капацитет: 34 лица
Бюджет: 130 769.62 лв.

11. Домашен
Комплекс от социални услуги, предоставяни Гр.Провадия и
социален
по домовете, доставка на храна, поддържане населените места от
патронаж /ДСП/ - на хигиена и хигиената на жилищните общината
общинска
помещения,
административни
услуги.
дейност
Актуализиране на вътрешните правила за
дейността на ДСП. Разделяне на финасовия
поток на ДСП от ДВФУ. Утвърждаване на
капацитета за 120 лица. През 2012г. ще се
реализира схема „Помощ в дома“ по ОПРЧР.
Ще бъдат създадени Центрове за услуги в
домашна среда към съществуващите домашни
социални патронажи. Услугите, които ще се
предоставят са социален асистент, домашен
помощник и личен асистент.

Налична
Общинска
Годишен
128 810 лв.

Община Провадия
дейност
бюджет:
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12. Дом за възрастни
с
физически
увреждания
/ДВФУ/
държавна
дейност

Форма на социална услуга, в която хората
водят независим живот, подпомагани от
специалисти.
Приключване на втори етап
на изграждане на новопостроената сграда на
дома.

Налична
Община
Провадия
Държавно-делегирана Управител на ДВФУ
дейност
/ДДД/
Капацитет: 70 места
Годишен
бюджет:
128 810 лв.

13. Здравен
медиатор

Подобряване здравния статус на лица в Гр.Провадия
неравностойно положение, принадлежащи
към уязвими малцинствени общности.
Подпомагане процеса на достъп до услуги в
сферата на здравеопазването за хора,
нуждаещи се от здравна помощ.

Сдружение
Община Провадия
„Национална мрежа на
здравните медиатори“

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
Община Провадия ще продължи осъществяването на дейности за насърчаване на равенството между мъжете и жените, на децата и лицата с
увреждания. При предоставянето на социални услуги в бъдеще ще се спазва принципа за равенство между половете, като се даде възможност те да
започнат работа да получат образование, допълнителни доходи, което ще повиши самочувствието и качеството им на живот. При предоставянето
на социалните услуги, ще се прилага индивидуалния подход за всеки отделен случай. При изпълнение на проектите ще се прилагат ясни и
прозрачни методи, процедури за вътрешна оценка, базирани на вътрешно наблюдение и контрол на всички проектни дейности, съгласно плана за
действие.
Дейности за развитие на партньорства, работа в мрежа
Община Провадия се стреми да изгражда ефективна мрежа чрез развитие на партньорства със Сдружения, Фондации и други неправителствени
организации, работещи в сферата на предоставяне на социални услуги, с цел по-ефективно и качествено обслужване на целевите групи на
територията на общината. Предстои съвместна работа в мрежа с местни инструкции – ДСП, ОЗД, МКБППМН, училища, ЦДГ, ОЗД и други по
изпълнение на различни проекти.
Развитие на човешките ресурси ( обучения, курсове, семинари )
Разработени са вътрешни правила за обучения и квалификация по различни теми.
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Други дейности ( срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други )
Мониторингът и оценката включват комплекс от дейности, които се осъществяват на няколко етапа:
- Изграждане на екип за мониторинг;
- Развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка;
- Планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка;
- Разпространение на заключенията от мониторинга;
- Оценка и актуализиране на планове и дейности в съответствие с направените изводи;
Координатора на Териториалната работна група в Община Провадия е член на разширения екип на Областното звено за мониторинг и оценка и
участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка; в дискусии за определяне на ключовите въпроси на мониторинга и оценката и
представя коментари по докладите за мониторинг и оценка. Прилага Координационния механизъм за предприемане бързи, адекватни и
координирани действия за закрила на детето, жертва на насилие или в риск от насилие.
ОТЧЕТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Община Провадия с Решение на ОбС № 47-641 от 23.03.2011 год. прие Годишен план за действие по изпълнението на Общинска стратегия
за развитие на социалните услуги в Община Провадия за 2011/2015 год. Планираните социални услуги обхващат развитието и усъвършенстването
на съществуващите вече услуги, разкриването на нови такива за изведените целеви групи, развитие на междусекторни услуги, подобряване
качеството и увеличаване на видовете им на пазара, чрез което се утвърждават новите политики и мерки за социално включване.
Социалните услуги и дейности са разгледани като система от услуги, които си взаимодействат и допълват, за да се постигне ефект и реална
полза за обхванатите целеви групи.
Съгласно приоритетите в развитието на социалните услуги в общината, съгласно Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Провадия за 2011/2015 год., по Приоритетно направление № 1: "Превенция на изоставянето и деинституционализация на
грижите за деца" има планувани дейности /услуги/, заложени в Годишния план за 2012 год. Подобрена е системата за социална подкрепа на
семейства в риск от изоставяне на деца чрез предоставяне на адекватни услуги в разкрития Център за обществена подкрепа,с
местонахождение в гр. Провадия ул."Ал.Стамболийски" № 30. Разположен е на втори етаж н а сграда/общинска собственост/ с площ 110
кв. м. и обособени пет специализирани кабинета и две санитарни помещения. ЦОП стартира своята дейност през месец април 2009 година по
проект, финансиран от Програма „ФАР“ като осигурява помощ, подкрепа, консултации, обучение и взаимопомощ на семейства в риск.
Дейността е държавно-делегирана от 01.01.2010 г. с Решение на ОбС Провадия № 36-516 от 30.06.2010 г.
Към настоящия момент капацитетът на услугата е 25 потребители, но потребителите на услугите надвишават посоче ният капацитет. С
Указателно писмо на АСП изх.№ 9100-263 от 29.11.2011 год. Дирекция „Социално подпомагане" няма пречка да издава направления над
определения капацитет, предвид възможността за предоставяне на предлаганите услуги в общността /делегирани от държавата дейности/ като се
отчита, че приетите над капацитета деца до този момент не влошават качеството на предлаганата услуга.
Идентифицирани са случаи, при които съществува риск за настаняване на деца в институции и е оказана социална и психологическа
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подкрепа на семействата за предотвратяване на изоставянето на деца.
Предприетите мерки по социално включване на потребителите на социални услуги в живота на общността са:
• Проведена презентация с ученици от 8 клас на ОУ „Васил Левски"- с.Бозвелийско общ.Провадия на тема „Трафика на хора и трафика на
деца ";
• Превенция на изоставянето – 11 случая;
• Превенция на изоставянето и отпадането от училище – 8 случая;
• Семейно консултиране и подкрепа на деца и техните родители, които бяха в състояние на развод – 3 случая;
• Реинтеграция и превенция на отклоняващото се поведение – 1 случай;
• Превенция на отпадането от училище и отклоняващото се поведение – 9 случая;
• Превенция на отклоняващото се поведение, както и семейно консултиране - 11 случая;
• Превенция на противообществените прояви – 1 случая;
• Логопедична помощ - 15 случая;
• Педагогическа помощ – 10 случая.
• Работа на терен, извън територията на гр. Провадия, е реализирана и в населените места от общината - с. Славейково, с. Снежина, с.
Храброво, с. Комарево, с. Чайка,с.Манастир, с.Блъсково, с.Бозвелийско, с.Житница, с.Градинарово.
На този етап няма предоставени услуги в община Ветрино, както е заложено в Годишния план за действие - 2012 год., поради липса на
подаден сигнал за деца, нуждаещи се от услугите на ЦОП - гр. Провадия.
Осигурени са условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството и обучение на деца със специфични образователни
потребности от Ресурсен център - филиал гр. Провадия.
Проект ”И аз имам семейство”, схема BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20072013 г. се реализира от Агенция за социално подпомагане в партньорство с 82 общини, сред които е и Община Провадия. До момента, в общинска
администрация са постъпили 17 заявления от кандидати за професионални приемни родители от които утвърдени 6, 6 са подали заявление за отказ
от процедурата, за 2ма кандидати е дадено отрицателно становище от Комисията по приемна грижа към РДСП-гр.Варна, а останалите 3ма кандидати
са в процес на оценка. През 2012г. от Екипа по приемна грижа бяха организирани 2 обучителни семинара - 01.09.2012г. до 16.09.2012г.; 17.10.2012г.
до 29.10.2012г. чрез които 8 семейства получиха сертификати за професионална приемна грижа. Очаква се до края на м. Февруари 2013г. , за
кандидатите, които са в процес на оценка да се сформира трета обучителна група. Всички утвърдени от РДСП-гр.Варна 6 приемни семейства, са
вписани в Регистъра на утвърдените приемни семейства като професионални.
В Дом за деца лишени от родителски грижи / ДДЛРГ / в с. Бързица се предоставя постоянна институционална грижа на деца от 7 до 18 годишна
възраст. Продължава работата за преструктуриране на институцията. Разработен е план за закриване на специализираната институция за деца. В
плана са включени и етапите за извеждане на децата и постепенно намаляване на капацитета. Изготвени са индивидуални оценки на настанените
деца, установени са контакти със семействата и близките им и е определен плана за действие на всяко дете. В тази връзка с Решение №12206/26.07.2012г. Общински съвет - гр.Провадия дава съгласие за намаляване на капацитета на институцията от 60 на 45 места, считано от
01.01.2013г. Общинска администрация отправи мотивирано искане към Директора на РДСП-гр.Варна за изготвяне на предложение до
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Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за намаляване на капацитета на институцията, но до настоящия момент не е
постъпило становище от АСП. Към м.Декември 2012 г. заетите места са 48. Всички деца настанени в Дома са от непълни семейства, като по-голяма
част от тях имат и дефицити в поведението. До този момент 10 деца са ползвали социалната услуга ЦСРИ в гр.Провадия и във филиалът в
с.Бързица.
За подпомагане адаптацията на децата, напускащи ДДЛРГ - с. Бързица е изграденото Преходно жилище. С подкрепата на възпитатели те
добиват знания и умения за водене на самостоятелен начин на живот с професионална насоченост в малка група.
Със Заповед № РД 01-952/29.09.2011г. на Изпълнителният директор на АСП се разреши откриването на Център за социална рехабилитация
и интеграция - гр. Провадия, / ЦСРИ /ул. „Иван Вазов" № 5, със звено в с. Бързица, Община Провадия, с капацитет 20 места, считано от
01.10.2011г.
ЦСРИ е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално- правни консултации, образователно и
професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Целевата група включва малолетни и непълнолетни деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето на територията на Община
Провадия. Капацитетът на „Център за социална рехабилитация и интеграция" е 20 деца. При предоставяне на услугата следва да се има предвид
нуждата на потребителите от: интензивни грижи; индивидуални грижи; професионални грижи.
С Решение №12-210/26.07.2012г. ОбС Провадия дава съгласие за увеличаване капацитета на услугата от 20 на 25 потребителя, считано от
01.01.2013г., но към настоящия момент нямаме становище на АСП.
Екип на ЦСРИ: Управител - 1; Медицински рехабилитатор - 0.5; Медицинска сестра - 0.5; Социален работник - 1; Специалист терапевтични
дейности и психолог - -1;Логопед- 1; Касиер-домакин - 0.5; Хигиенист - 0.5; Специалистите от ЦСРИ провеждат и мобилна работа на терен.
В процес на изпълнение е и проект “Активно социално включване на уязвими групи чрез предоставяне на услуги на деца и семейства”,
финансиран чрез Заем от Международната банка за възстановяване и развитие и Министерството на труда и социалната политика. Цели на проекта
са: Превенция на социалното изключване; Намаляване на бедността сред децата чрез инвестиция в ранното детско развитие; Подобряване на
готовността на децата за включване в образователната система; Подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвими групи родители за
ограничаване на предаването на бедността между поколенията.
Към момента са приключили строително-ремонтните дейности за изграждането на Център за деца и семейства за ранно детско развитие,
който ще има и две звена (помещения) в селата Градинарово и Бозвелийско. Предстои провеждането на процедура за подбор на специалисти за
реализиране на услугите, заложени в проекта, като чрез това ще бъдат разкрити 33 нови работни места.
Целевите групи включват деца и семейства от рискови групи като: деца и семейства, получаващи социални помощи, деца с
увреждания, бъдещи родители от ниско доходните групи, самотни родители, многодетни семейства и др.
Основната особеност на услугите е, че те ще бъдат интегрирани - както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с
целевите групи, така и по отношение на самия характер на услугите - социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и т.н.
Услугите ще бъдат разделени в две групи с оглед възрастта на целевите групи деца - услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна
възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст, като последните ще бъдат насочени към интеграция в детските градини и подобряване на
училищната готовност.
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Предоставяните услуги за деца от 0 -3 години и техните родители са: формиране и развитие на родителски умение; ранна интервенция на
уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията; семейно консултиране и подкрепа; здравна консултация за деца;
детегледачи / грижа в домашна среда /; семейни центрове; намаление на таксата за детска ясла.
Услугите за деца от 3 до 7 години и техните родители са: интеграция на децата в ДГ и предучилищни групи/класове; мониторинг на
готовността за обучение; семейно консултиране и подкрепа; здравна консултация за деца; семейни центрове; допълнителна подготовка за
равен старт в училище; индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.
За предоставянето на интеграционните услуги за деца и семейства се предвижда да бъдат изградени два мултидисциплинарни екипа от
специалисти - основен и мобилен.Основният екип ще бъде отговорен за изготвянето на задължителната документация, свързана с
предоставянето на социалните услуги, а мобилният екип ще извършва индивидуални консултации по предварителен график на потребителите.
Продължава изпълнението на проект “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в
община Провадия”, по Оперативна програма “Регионално развитие”. Целта на проекта е да се осигури/изгради подходяща и ефективна социална
инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в община Провадия, които да заменят
институционалната грижа.
В момента се извършват строително-ремонтните дейност във връзка с изграждането на Център за настаняване от семеен тип и ремонт,
преустройство и промяна предназначението на част от съществуващата едноетажна сграда на бившия ДДЛРГ, в Защитено жилище.
Целта по Направление 1 е значително постигната - чрез разкритите нови социални услуги се подобри комплекса от услуги,
предоставяни за деца и семейства за предотвратяване и развитие на рискови фактори по отношение на изоставянето на децата и
постигнато намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции.
Повиши се информираността на рисковите групи по отношение на негативните последици за развитието на децата, отглеждани в
институции. ЦОП, съвместно с Дирекция "Социално подпомагане" работят по ранното идентифициране на случаи, при които съществува риск
за настаняване на деца в институции и оказване на социална и психологическа подкрепа на семействата за предотвратяване на изоставянето на
деца.
По Приоритетно направление 2: „Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица" от Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги в общината целта не е напълно постигната. Развиха се услуги за социално включване на групи и деца в неравностойно
положение. Това допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение, осигурявайки достъп до
качествени социални услуги в общността.
За преодоляване на социалното изключване на уязвими лица в гр. Провадия има Дом за възрастни с физически увреждания /ДВФУ/ разположен в северозападната част на града с адрес: ул.“Янко Сакъзов“ № 2.
Специализираната институция за възрастни с физически увреждания е разположена в сграда на два етажа, с леглова база 70 легла,
лесно достъпна за посещение от роднини или близки на настанените лица. Обособени са 18 стаи, от които 6 на първи етаж и 12 на втори етаж. През
изминалата 2012г. са постъпили 19 лица, 1 лице е напуснало дома, а други двама са преместени в специализирани институции по собствено желание.
През отчетния период е извършен текущ ремонт на част от сградата.
Към настоящият момент има изградена нова сграда на ул."Желез Йорданов" № 1, който се състои от кухненски блок, пералня и хотелска част
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/ стаи с по две легла и самостоятелни санитарни възли /. За сега се ползва само кухненския блок и пералнята, тъй като няма осигурени средства за
обзавеждане на стаите, медицинско оборудване, закупуване и монтиране на асансьори.
Успешно се реализира проект „Подкрепа за достоен живот“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ВС051РО001-5.2.09 „Алтернативи“, Приоритетна ос 5, в който Община Провадия е партньор. Целта на процедурата е насочена към прилагането
на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален
мащаб. Към момента по проекта в Община Провадия има 35 потребителя, обгрижвани от 34 лични асистента. Проекта приключва на 08.03.2013г.
Възможност за решаване на част от проблемите в здравеопазването на лицата в неравностойно положение е дейността на здравните
медиатори. Чрез сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ от месец април 2012г. към Общинска администрация е назначен здравен
медиатор. Неговата задача е да подпомага процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ;
помощ при комуникациите с здравноосигурителната каса; помощ при комуникациите с Агенцията за социално подпомагане, Отдела за закрила на
детето и Комисията за защита от дискриминация; здравно образование и профилактика на населението.
Община Провадия продължава дейността си за подкрепа на лица, живеещи на улицата, като осигурява всяка година подслон на бездомните
лица през зимния период и задоволява базовите им потребности - подслон, храна, здравни, хигиенни грижи и др.
По Приоритетно направление 3: „Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот "са създадени условия за предоставяне на
грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим
живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности,
желания и условия на живот. Заложената цел е да се подобрят съществуващите грижи за възрастни хора и да се развие широка мрежа от услуги в
общността, в семейна и домашна среда за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.
Персоналът на Домашен социален патронаж / ДСП /, помещаващ се в град Провадия ул."Желез Йорданов" № 1 А задоволява част от
потребностите на възрастните хора и лицата с увреждания чрез предоставяне на социални услуги по домовете на лица над 60 годишна възраст, с
намалена работоспособност над 71 на сто и ветераните от войните. Услугите са регламентирани и се извършват от Екип с численост 8 лица.
Освен града са обхванати и населени места от общината - с. Петров дол, с. Тутраканци, с. Бозвелийско, с. Бързица, с. Житница, с.Манастир и с.
Добрина. Услугите в общността са качествени и адекватни на потребностите и интересите на старите хора.
Актуализирани са Вътрешните правила за дейността на Домашен социален патронаж, в които са указани изискванията за ползване на
услугите, водене на съответната документация, организацията на работа с тях и контрол по спазване на сроковете и изискванията. С Заповед №
924/10.05.2012г. е утвърдена „Методика за разпределяне на разходи за консумирана ел.енергия, природен газ и вода от съвместно използвани уреди
между ДСП и ДВФУ гр.Провадия. С решение на ОбС се определи капацитет на услугата – 100 лица, считано от 01.05.2012г. Също така се прие
Наредба № 18 за дейността на Домашен социален патронаж.
През 2012 г. Община Провадия кандидатства с проектно предложение „Помощ в дома – другото семейство“ по ОП „Развитие на човешките
ресурси 2007-2013г.“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“, по приоритетна ос
5“Социално включване и насърчаване на социалната политика“. На 28.11.2012г. е подписан договор №BG051PO001-5.1.04.0191-C0001за
безвъзмездна финансова помощ в размер на 237 979,20 лева. Към съществуващия Домашен социален патронаж ще се разкрие „Звено за услуги в
домашна среда“ . Ще се извършват три основни почасови дейности: за лична помощ, за комунално-битова помощ и подкрепа за социално
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включване на нуждаещите се лица. По настоящия проект ще бъдат обслужвани лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване в това число деца с трайни увреждания; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Като форма на общуване, социално обслужване, контакти и възможност за активен живот са Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания, които са достъпни за всички лица в пенсионна възраст без ограничение, живеещи в съответното населено място, при спазване
на изработен Правилник за вътрешния ред и Наредба за дейността и организацията им.
В гр. Провадия са открити и функционират четири клуба, а в селата от общината - 15 клуба, съответно в: с. Бозвелийско, с.
Житница, с. Петров дол, с. Храброво, с.Венчан с.Добрина, с.Тутраканци, с.Кривня, с. Комарево, с. Неново, с.Манастир, с. Равна, с. Овчага,
с.Славейково и с. Черковна.
Общината е предоставила на клубовете в град Провадия и селата общински помещения и имущество в тях за ползване и стопанисване.
Клубовете са местна дейност, финансирана със собствени средства от Бюджета на Общината, който се приема всяка календарна година с
Решение на ОбС.
Клубните дейности се развиват по посока на потребностите и интересите на различните групи пенсионери. Предоставят се социални
услуги на всички желаещи мъже и жени с гарантирана равнопоставеност на половете при ползване на клубната база. И през 2012 год. продължи
общинската подкрепа на тези дейности, предоставящи възможности за общуване, социален живот, медицински и други услуги за възрастни хора
с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване.
Със Заповед № 1472/17.07.2012г на Кмета на Община Провадия са утвърдени Правила за издаване на карти за преференциално паркиране на
ППС, превозващи хора с увреждания.
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Община Суворово
Вид дейност
(услуга) мярка
Социални услуги
Домашен
социален
патронаж

Описание на дейността (какво
е планирано за периода)

Местоположен
ие (нас.място)

Месец
1-3

Времеви график за 2012 г.
Месец
Месец
4-6
7-9

Месец
10-12

Финансиране
(източник,
сума)

Изпълняваща
организаци,
отговорник

Комплекс от социални услуги,
предоставяни по домовете,
доставка на храна, поддържане
на хигиена и хигиената на
жилищните помещения,
административни услуги.
Превенция на рисковото
поведение и оказване на психосоциална подкрепа.

Община
Суворово

Дейността се
изпълнява

Дейността се
изпълнява

Дейността се
изпълнява

Дейността се
изпълнява

Общински
бюджет
158855 лв.

Община Суворово

гр. Суворово

Услугата се
изпълнява

Услугата се
изпълнява

Услугата се
изпълнява

Услугата се
изпълнява

Сдружение за
социално развитие и
интеграция - Варна

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция

Комплекс от социални услуги,
свързани със социална и здравна
рехабилитация, образователно и
професионално обучение.
Подкрепа за реализация на
индивидуални програми за
социално включване.

гр. Суворово

Услугата се
изпълнява

Услугата се
изпълнява

Услугата се
изпълнява

Услугата се
изпълнява

Делегирана
държавна
дейност
119680 лв.
ОП РЧР
25333 лв. до
29.02.2012 г.
Делегирана
държавна
дейност от
01.03.2012 г.
58200 лв.

Клубове на
пенсионера

Задоволяване на потребностите
от организация на свободното
време и социални контакти.

гр. Суворово,
с. Чернево,
с. Николаевка,
с. Изгрев,
с. Калиманци,
с. Левски,
с. Баново,
с. Дръндар

Дейността се
изпълнява

Дейността се
изпълнява

Дейността се
изпълнява

Дейността се
изпълнява

Център за работа
с деца на улицата

Общински
бюджет
9000 лв.

Проект по ОП РЧР,
изпълнение-Община
Суворово
Делегирана
дейност-Община
Суворово и
доставчик,
определен след
конкурс
Община Суворово
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Вид дейност
(услуга) мярка

Описание на дейността (какво
е планирано за периода)

Местоположен
ие (нас.място)

Времеви график за 2012 г.
Месец
Месец
4-6
7-9
Услугата се Услугата се
изпълнява
изпълнява

Личен асистент

Осигуряване на грижи в семейна
среда за задоволяване на базови
и специфични потребности.

Община
Суворово

Месец
1-3
Услугата се
изпълнява

Домашен
помощник

Осигуряване на грижи в семейна
среда на самотни стари хора,
които
поради различни ограничения от
здравословен характер са
изключени
от социалния живот. Помощ при
организирането на ежедневни
битови
потребности.
Проучване на целеви групи с цел
стартиране на ЦОП с функции за
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.

Община
Суворово

Услугата се
изпълнява

Подготовка
на проектно
предложение
и
кандидатства
не по ОП РЧР

Подготовка
на
предложение

Предложение
до Общински
съвет - гр.
Суворово и
приемане на
решение за
разкриване.
Предложение
до РДСП за
разкриване на
социална
услуга.

Център за
обществена
подкрепа

-

Месец
10-12
Проучване на
възможности
за
продължаван
е на услугата

-

Финансиране
(източник,
сума)
ОП РЧР
29032 лв.

ОП РЧР
33183 лв.

Изпълняваща
организаци,
отговорник
АСП и Община
Суворово, като
партньор
Дейността се
изпълнява във
връзка с
Междуинституционално рамково
споразумение
Община Суворово и
партньор
Сдружение за
социално развитие и
интеграция – Варна.
Дейността се
изпълнява по
Договор с МТСПАСП до 29.02.2012г.
Община Суворово
Внесено
предложение в
РДСП
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Вид дейност
(услуга) мярка
Център от
резидентен тип
Социален
асистент

Младежки
клубове в
рискови
общности

Описание на дейността (какво
е планирано за периода)
Форма на социална услуга, в
която хората водят независим
живот, подпомаган от
специалисти.
Проучване на целевата група с
цел осигуряване на грижи в
семейна среда за лица, които
поради различни ограничения от
здравословен характер са
изключени от социалния живот и
са в риск от зависимост от
институционален тип грижи.
Групи и лица с рисково
поведение.
Мобилна работа за превенция на
отпадането от училище,
наркомании, ХИВ, трафик,
противообществени прояви др.
Обучение на младежки лидери за
здравни и социални умения.

Местоположен
ие (нас.място)
Община
Суворово

Времеви график за 2012 г.
Месец
Месец
Месец
Месец
1-3
4-6
7-9
10-12
Идентифициране на целева група и при наличие на нуждаещи
се проучване на възможности за финансиране и подготовка на
проект

Финансиране
(източник,
сума)

Изпълняваща
организаци,
отговорник
Община Суворово
Проучване и
планиране

Община
Суворово

Идентифициране на целева група и при наличие на нуждаещи
се проучване на възможности за финансиране и подготовка на
проект

Община Суворово
Проучване и
планиране

гр. Суворово

Организиране на работни групи с представители на
организации, работещи с рискови общности с цел организация
на дейности за постигане на превенция на отпадането от
училище, наркомании, ХИВ, трафик, противообществени
прояви и др. Използване на наличната материална база в
ромски клуб в гр. Суворово и в с. Чернево.

Община Суворово

ОТЧЕТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
През отчетният период се работи по всички приоритетни направления за осигуряване на социални услуги за всички рискови, целеви групи.
Проблем за осъществяване на някои от заложените услуги се явява липсата на подходящи програми за финансиране, респективно липса на средства,
а за други липсата, към момента на хора, отговарящи на характеристиката на целевата група.
Домашен социален патронаж е утвърдила се с времето социална услуга. През периода средномесечно се обслужват 102 лица.
Центърът за работа с деца на улицата функционира с капацитет 20 деца, като делегирана държавна дейност.
Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга разкрита по проект „Шанс за хората с увреждания в малката община” с
капацитет 30 потребители, получаващи дългосрочни услуги и 50 – краткосрочни. Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките
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ресурси” и се изпълни в периода 01.01.2011 г. до 29.02.2012 г. От 01.03.2012 г. функционира като делегирана от държавата дейност с
капацитет 30 потребители.
Клубове на пенсионера са разкрити и функционират в 8 населени места.
Личен асистент е услуга, която се осъществява в партньорство с АСП по схема „Алтернативи”, финансирана по ОП „Развитие на човешките
ресурси”. За периодът са обгрижени 16 потребители.
Домашен помощник е социална услуга разкрита по проект „Подкрепа за по-добър живот”. За периода на изпълнение 01.01.2011 г. –
29.02.2012 г. са обгрижени 87 потребители. Проектът е финансиран от ЕСФ и ЕФРР, във връзка с ОП „Развитие на човешките ресурси”. Тъй
като социалната услуга „домашен помощник” се заплаща частично от потребителя тя не може да обхване голяма целева група, тъй като
утежнява бюджета на потребителя. Считаме, че 80 е оптимална бройка.
През отчетния период се извърши мащабно проучване в населените места от общината, с цел изготвяне на мотивирано предложение за
разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа”, като делегирана държавна дейност. Разкриването на ЦОП ще съответства
на заложената в стратегията специфична цел: „Подобряване на системата за социална подкрепа на семейства в риск от изоставянето на деца
чрез предоставянето на адекватни услуги”. При одобрение от страна на МТСП тази услуга ще започне да функционира с капацитет 30
потребители.
В годишният план за изпълнение на Общинската стратегия за социални услуги – 2012 г. е заложено проучване на възможностите за
разкриване на два – „Център от резидентен тип”, които са заложени за осъществяване при наличие на схема за безвъзмездно финансиране.
Поради външни причини този вид социална услуга няма как да се развие в Община Суворово.
Социален асистент е социална услуга, за която в момента не е идентифицирана целева група.
В План-график за изпълнение на стратегията се предвижва разкриване на Младежки клуб в рискови общности през 2012 г. На практика
Община Суворово разполага с две сгради в гр. Суворово и с. Чернево, които са предназначени за този вид дейност.

66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общините в област Варна са активни при разкриването и предоставянето на социални услуги за деца и лица над 18 г. Има добро взаимодействие
между общините при предоставяне на социални услуги.
При извършения мониторинг прави впечатление, че някои от общините не познават добре процедурата по разкриване на социални услуги –
държавно делегирани дейности.
Не се прави добър анализ на потребностите от дадена социална услуга в общността, поради което някои от услугите са с незапълнен капацитет, а в
същото време има необходимост от нови или увуличаване капацитета на други същестуващи услуги, където има голям броя чакащи потребители..
Необходимо е общините да осъществяват по-ефективен котрол и мониторинг върху предоставяните от тях услуги по отношение на качеството и
ефективността върху потребителите.
В област Варна като цяло са липсват услуги за деца и лица с психични разстройства и за възрастни хора с деменция. Недостатъчно е предоставянето
на услугите личен и социален асистент.
Като цяло услугите за лица и възрастин хора са по-добре развити. В някои общини липсват услуги за деца, за които има потребност.
В малките населени места няма достатъчно квалифицирани специалисти.
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