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Годишен план за развитие на социалните услуги през  2013 г. в изпълнение  на Общинската стратегия 
за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.)  в община Елена 

№ Вид дейност / 
услуга / мярка 

Описание на дейността 
(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 
(нас.място) 

Времеви график за 2013 г. Финансиране 
(източник, сума) 

Изпълняваща 
организация, 
отговорник Месец 

1-3 
Месец 

4-6 
Месец 

7-9 
Месец 
10-12 

          

 Социални услуги 

1. Защитено 
жилище за лица с 
умствено 
изоставане 

Създаване на умения и 
навици за интегриране в 
реалния живот чрез 
консултиране, 
информиране, ориентиране, 
групова работа, помощ в 
домакинство, трудотерапия, 
дневна грижа и др.  
Продължаване на 
дейността с капацитет  8 
места 

с. Илаков рът + + + + ДДД 
51 682лв. 

Община Елена 

2. Дом за деца и 
младежи с 
умствена 
изостаналост 
„Надежда” 

Постоянна грижа, 
рехабилитация, терапия, 
информиране, 
образование/обучение, 
групова работа и др. 
Създаване на условия, 
близки до семейна среда, 
качествени грижи за 
задоволяване на 

с. Илаков рът + + + + ДДД 
427 407 лв. 
 

Община Елена 
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индивидуалните 
потребности.  
Продължаване на 
дейността с капацитет  50 
места 

3. Дневен център за 
деца и младежи с 
увреждания   

Задоволяване на 
социалните, медицинските и 
образователните 
потребности на децата и 
младежите с интелектуални 
и физически затруднения, 
подобряване качеството на 
техния живот чрез 
рехабилитация, терапия, 
групова и индивидуална 
работа, подпомагане в 
образованието,  
организиране на свободното 
време и др. 
Продължаване на 
дейността с капацитет  36 
места 

гр. Елена + + + + ДДД 
330 554 лв. 

Община Елена 

4. Домашен 
социален 
патронаж 

Комплекс от социалните 
услуги, предоставяни по 
домовете на възрастни хора 
и хора с увреждания. 
Продължаване на 
дейността с капацитет  100 
места 

гр. Елена и населени 
места в общината 

+ + + + Местна дейност 
122 432 лв. 

Община Елена 
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5.  Хоспис Предоставяне  на 
непрекъсната медицинска и 
социална грижа. 
Продължаване на 
дейността с капацитет  16  
места 

гр. Елена + + + +  „Хоспис-Елена” 
ЕООД 

6. Приемна грижа Да се подкрепи процеса на 
деинституционализация на 
деца, като създаде и 
реализира устойчив модел 
за развитие на заместваща 
семейна грижа за деца, в 
риск от изоставяне. 

гр. Елена и населени 
места в общината 

+ + + + Проектно 
финансиране 
BG051PO001-5.2.11 
„Приеми ме” за 
периода от 
08.12.2011 г. до 
31.10.2013 г. 
След приключване 
на проекта - ДДД 

Водеща 
организация - 
АСП 
Партньор - 
Община Елена 

7. Център „За по- 
добро детство” 

Проектът цели превенция на 
социалното изключване и 
намаляване на бедността 
сред децата, чрез 
инвестиции в ранното 
детско развитие. 
Ще се предоставят услуги 
на деца от 0 до 3 г. и от 3 до 
7 г. и техните родители.  
Общ брой на потребителите 
на услуги заложени по 
проекта: потенциален брой 
потребители - 4 623, като 
броят на крайните 
потребители спрямо всички 
бенефициенти ще е 3 643 
броя. 

Местата за 
изпълнение на 
дейностите по 
проекта са община 
Елена и община 
Златарица, съответно 
град Елена и села: 
Майско, Константин, 
Беброво, Каменари и 
Палици и град 
Златарица и села: 
Родина и Ново село. 

+ + + + МТСП със заемни 
средства от Заем № 
7612 BG от 
Международната 
банка за 
възстановяване и 
развитие - 775 163 
лв. за периода 
22.06.2011 г. до 
25.06.2013 г. 
След приключване 
на проекта - ДДД  

Община Елена 
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 Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) 

1 Участие на 
служители 
работещи в 
социалната сфера в 
обучения.  

       Община Елена   

2 Участие на 
служители 
работещи в 
социалната сфера в 
курсове.  

       Община Елена 

3 Участие на 
служители 
работещи в 
социалната сфера в 
семинари.  
 

       Община Елена  

 Други дейности ( кандидатстване, разработване и реализиране на други проекти ) 

1.  ПРСР по Мярка 
321 – основни 
услуги за 
населението и 
икономиката в 
селските райони 

Проект „Детство за всички” 
Интегриране и социали-
зиране на лица с умствена 
изостаналост в общността и 
създаване на условия за 
самостоятелен и независим 
живот. Разкриване и 
функциониране на 
Защитено жилище за лица с 
умствена изостаналост 
Проектен капацитет – 8 
места 

гр. Елена     Проект „Детство за 
всички” по ПРСР 
Подадено проектно 
предложение на 
29.06.2012 г. 

Община Елена 
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2.  „Помощ в дома” 
BG051PO001-
5.1.04  
Проект „Помощ и 
грижи за мен у 
дома” 

Звена за услуги в домашна 
среда към съществуващи 
домашни социални 
патронажи на територията 
на страната,  в които ще се 
извършват следните 
дейности: 
• Подбор и наемане на 
персонал на трудов договор 
в центровете и звената за 
услуги в домашна среда 
• Обучение на персонала 
• Информиране и 
консултиране на кандидат – 
потребители на територията 
на съответното населено 
място 
• Предоставяне на почасови 
услуги  за лична помощ, за 
комунално- битови 
дейности, както и почасови 
услуги в подкрепа на 
социалното включване на 
обслужваните лица 
Създаване на Звено за 
услуги в домашна среда. 
Проектен капацитет – 30 
места 

община Елена     Проектът се 
реализира с 
финансовата 
подкрепа на 
Европейския съюз, 
чрез Европейския 
социален фонд. 
Подадено проектно 
предложение на 
29.06.2012 г. 
 
. 

Община Елена 

3. Микропроект № 
1740 - Дом за стари 
хора  

Денонощно обслужване на 
възрастни хора без 
възможност за грижа в 
семейна среда, за  
осигуряване на достоен 
живот – здравословно 
хранене, личен тоалет и 

с. Тодювци     Проектът се 
финансира от 
МТСП и СИФ  
Микропроект № 
1740 на стойност 
379 460.71 лв.  
Към настоящия 
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хигиена, психологична 
подкрепа, трудотерапия, 
културни и самодийни 
дейности. 
Проектен капацитет – 40 
места 

момент ремонта не е 
завърщен, поради 
недостиг на 
финансови средства. 
Търси се 
възможност за 
кандидатстване по 
различни 
финансиращи 
програми за 
завършване на СМР 
на сградата. 

4.  Операция „Живот 
в общността” 

Основната цел на схемата е 
да гарантира правото на 
живот в общността на лица, 
настанени в Домове за деца 
лишени от родителска 
грижа и на пълнолетни лица 
с физически увреждания, 
психични разстройства и 
умствена изостаналост. 
Мерките са насочени към 
лица от целевата група, 
настанени в ДДЛРГ, 
специализирани институции 
за деца с увреждания, 
психични разстройства и 
умствена изостаналост.  
Разкриване и 
функциониране на Център 
за социална рехабилитация 
и интеграция. Проектен 
капацитет – 20 места 

гр. Елена     Схемата ще бъде 
отворена до края на 
2012 г. 

Община Елена 
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ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ: 

Система на мониторинг и оценка 

1.1.Осигуряване на постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в община  Елена, чрез: 
 Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията; 
 Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на предоставяните услуги и подкрепа; 
 Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за 

усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси. 

1.2. Обезпечаване на текущ мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията за развитие на социалните услуги и в частност в 
годишния план за развитие на услугите 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; 
 Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията – доставчици на услугите, свързани 

сектори и др. за подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.   
1.3. Изготвяне на комплексна оценка на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите 
рискови групи. 

 

 СЪГЛАСУВАЛИ: 

ЗЕХРА ХАЛИЛОВА 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ «СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ» - ЕЛЕНА 

 

ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ЕЛЕНА 


