Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г.
№

Вид дейност /
услуга /
мярка

Описание на дейността (какво е планирано
за периода)

Местоположени
е (нас.място)

Времеви график
за 2016 г.
I

II

III

IV

+

+

+

+

Финансиране
Изпълняваща
(източник,
организация,
сума)
отговорник
Ресурсно обезпечаване

Социални услуги
1.

2.

Защитено
жилище за
лица с
умствено
изоставане
Дом за деца и
младежи с
умствена
изостаналост
„Надежда"

3.

Дневен център
за
деца
и
младежи
с
увреждания

4.

5.

Домашен
социален
патронаж
Хоспис

6.

Приемна грижа

Създаване на умения и навици за интегриране в
реалния живот чрез консултиране, информиране,
ориентиране, групова работа, помощ в
домакинство, трудотерапия, дневна грижа и др.
Капацитет 10 места
Постоянна грижа, рехабилитация, терапия,
информиране, образование/обучение, групова
работа и др. Създаване на условия, близки до
семейна среда, качествени грижи за задоволяване
на индивидуалните потребности.
Капацитет 25 места
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.
Капацитет 36 места
Комплекс от социалните услуги, предоставяни по
домовете на възрастни хора и хора с увреждания.
Капацитет 130 места
Предоставяне на непрекъсната медицинска и
социална грижа. Капацитет 25 места
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.
Капацитет 20 места

с. Илаков рът

с. Илаков рът

+

+

+

ДДД
76 265 лв.
Дофинансиране
от община Елена
5 000 лв.
+
ДДД

Община Елена

Община Елена

гр. Елена

+

+

+

+

ДДД
380 160 лв.

Община Елена

гр.
Елена
и
населени места в
общината
гр. Елена

+

+

+

+

Местна
дейност
169 118 лв.

Община Елена

+

+

+

+

гр. Елена и
населени места в
общината

+

+

+

+

ДДД

„Хоспис-Елена"
ЕООД
Община Елена

7.

Защитено
жилище за лица с
умствена
изостаналост

8.

Център за
обществена
подкрепа /ЦОП/

Създаване на умения и навици за интегриране в
реалния живот чрез консултиране, информиране,
ориентиране, групова работа, помощ в
домакинство, трудотерапия, дневна грижа и др.
Капацитет 10 места
ЦОП е комплексна услуга от социални услуги,
предназначени за деца и семейства с цел
предотвратяване на изоставянето на децата и
настаняването им в специализирана институции,
превенция на насилието и отпадане от училище,
консултиране и подкрепа на семейства в риск,
оценяване, обучение и подкрепа на приемни
родители и осиновители, консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми и прояви.
Капацитет 30 места

гр. Елена

+

+

+

+

ДДД

Община Елена

гр. Елена

+

+

+

+

ДДД

Община Елена

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
Участие на служители работещи в социалната сфера

9.
10.
11.

Община Елена
Община Елена
Община Елена

В обучения
В курсове
В семинари

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

12.

13.

Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни с
физически
увреждания – 2
бр
Център за
настаняване от
семеен тип за
деца в риск и/или
лишени от
родителска грижа
/на възраст от 3

ЦНСТ е форма на социална услуга, насочена към
лица, които имат нужда от 24 часова грижа.
Социалната услуга създава среда за живот, близка до
семейната, при която лицата получават
необходимата им индивидуална подкрепа за
относително самостоятелен и независим живот .
Капацитет – 30 места
Предоставяне на грижи в среда, близка до семейната,
чрез получаване на индивидуална грижа и внимание,
съобразени с техните нужди.

с. Илаков рът

гр. Елена

Кандидатстване
за средства от ЕС

Община Елена

Кандидатстване
за средства от ЕС

Община Елена

14.

до 18г./
проектен
капацитет 15+2
Микропроект №
1740 - Дом за
стари хора

15.

Личен асистент

16.

Социален
асистент

Денонощно обслужване на възрастни хора без
възможност за грижа в семейна среда, за осигуряване
на достоен живот - здравословно хранене, личен
тоалет и хигиена, психологична подкрепа,
трудотерапия, културни и самодийни дейности.
Проектен капацитет - 40 места

с. Тодювци

Осигуряване на грижи в семейна среда на лица, в т.ч
и деца с трайни увреждания, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневието си и постигане
на социална адаптивност.
Осигурявяне на грижи в семейна среда на самотно
живеещи възрастни хора и деца с увреждания ,
които поради ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот

Община
Елена

+

+

+

Община Елена
Проектът се
финансира от
МТСП и СИФ
Микропроект №
1740 на стойност
379 460.71 лв. Към
настоящия 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.
+ Кандидатстване за
Община Елена

Община
Елена

+

+

+

+ Кандидатстване за

средства от ЕС

средства от ЕС

Община Елена

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…………

