ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В ОБЩИНА ХАСКОВО – 2018 Г.
Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Хасково – за 2018 г. е
разработен в изпълнение на чл.19 ал.3 от Закона за социално подпомагане и отразява приоритетните
направления в социалната сфера на Община Хасково.
Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Хасково – 2018 г. е
неразделна част от Общинската стратегия за социални услуги 2016-2020.
Ключовите приоритетни направления, които са заложени в плана са: превенция на деца и
семейства в риск и осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждането им;
деинституционализация на децата; социално включване на общности в неравностойно положение и
социално уязвими групи; грижа за старите хора и преодоляване на тяхната изолираност, чрез
интегрирането им в обществото; развитие на човешките ресурси и изграждане на междуобщинско
партньорство и междусекторно сътрудничество.
В контекста на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г., в Плана за
развитие на социалните услуги за 2018 г. акцентът е разкриване на нови социални услуги от семеен
и резидентен тип за възрастни хора, с цел обхващане на всички рискови групи.

УТВЪРДИЛ:
ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХАСКОВО – 2018г.
І. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

№

СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

КАПАЦИТЕТ

ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ
1.

2.

Дом за медикоДМСГД е лечебно заведение, в което се предоставя
социални грижи/ квалифицирана медицинска грижа и социални услуги
ДМСДГ
за деца с медико-социален риск.
Домът осъществява следните дейности:
1.Продължително медицинско наблюдение на деца с
хронични заболявания и медико-социални проблеми;
2.Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца
с
хронични
заболявания
и
медико-социални
проблеми;
3.Специфични грижи за деца с хронични заболявания
и медико-социални проблеми;
Дневен център
Дневен център за предоставяне на медико-социални
за деца с
услуги за деца със специални нужди. Включват
хронични
рехабилитатор, психолог, логопед, педагог и
неврологични
медицински работници, които се грижат за деца с
увреждания и
медицински проблем. Дневния център предлага
проблеми на
целодневни или почасови услуги - работи се върху

Деца от 0 до 3 г.

30

Министерство на Министерство
здравеопазването на
здравеопазването

постоянен

Деца с хронични
неврологични
увреждания и
проблеми на
развитието от
0 до 3г.

10

Министерство на Министерство
здравеопазването на
здравеопазването, ДМСГД,
Дирекция
“Социално

постоянен

3.

4.

развитието /0-3г./ фина моторика, координация, развитие на двигателни
и говорни умения.
Дневният център е разположен в ДМСГД.
Дом за стари
Социална нституция, предоставяща социални услуги лица в пенсионна
хора“Кенана“/
извън обичайната домашна среда на лица в
възраст
ДСХ
пенсионна възраст, съответстващи на потребностите
на възрастните хора и осигуряващи добро качество
на техния живот– балнсирано хранене, здравно
обслужване, социална подкрепа, организиране на
свободното време и установяване на лични контакти.
Дом за
Социална нституция, предоставяща социални услуги лица със сетивни
възрастни хора извън обичайната домашна среда на лица със нарушения над 18
със сетивни
сетивни нарушения. Създадени са условия за годишна възраст
нарушения/
преодоляване на изолираността, чрез интегриране в
ДВХСН
обществото, в съответствие с желанията и
способностите на потребителите. Осигурено е добро
качество на техния живот– балансирано хранене,
здравно
обслужване,
социална
подкрепа,
организиране на свободното време и установяване на
лични контакти.

подпомагане“/
ДСП/
160

Делегирана от
държавата
дейност/ ДДД

Община
Хасково,
ДСП

постоянен

30

ДДД

Община
Хасково,
ДСП

постоянен

40

ДДД

Община
Хасково,
ДСП

постоянен

62

ДДД

Община
Хасково,
ДСП

постоянен

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
5.

„Център за
обществена
подкрепа“

6.

„Дневен център
за деца и
пълнолетни
лица с
увреждания
,,Марина”

Център за предоставяне на социални услуги за деца и Деца от 0 до 18 год.
родители, свързани с превенция на изоставянето, възраст в риск и
превенция на насилието и отпадане от училище, техните семейства
деинституционализация и реинтеграция на деца,
обучение в умения на самостоятелен живот и Деца и младежи,
социална интеграция
на деца от институции,
напускащи
консултиране и подкрепа на семейства в риск, специализирани
оценяване и обучение на осиновители, консултиране
институции или
и подкрепа на деца с противообществени прояви.
услуги в общността
.
ДЦДПЛУ “Марина” е специализиран център за работа Деца от 3 до 18г. с
с деца и пълнолетни лица с умствени и физически
множествени
увреждания.
физически и
Дневният център предоставя социални услуги, чрез
ментални
които да се осигури възможност на децата и
увреждания
възрастните
с
увреждания
да
получат
специализирана подкрепа за развитие и социално Пълнолетни лица
включване, без да се откъсват от семейната среда.
над 18г. с

Дейностите с всеки потребител се осъществяват по
множествени
индивидуален план, съобразен с възможностите и
физически и
интересите му - консултиране, дневна грижа,
ментални
медицинска и социална рехабилитация, логопедична
увреждания
подкрепа, информиране и обучение, специализирани
медицински грижи.
7.
„Дневен център Център за предоставяне на
социални услуги в Лица над 65 год.
за стари хора“
общността, които създават условия за задоволяване
на ежедневните и здравните потребности на
възрастните хора, както и на потребностите от
организация на свободното време, на личните и
социални контакти.
Основна цел на Дневният център за стари хора е
ограничаване на социалната изолация, чрез
създаване на условия за социални контакти и
възможности възрастните хора да се чувстват
неразделна част от обществото.
8.
„Домашен
Социална
услуга
за
предотвратяване
на Лица над 65 години
социален
настаняването в специализирани институции на
и лица и деца с
патронаж“
възрастни хора и хора с увреждания като им
увреждания
осигурява помощ в ежедневието чрез доставка на
храна в дома, санитарно обслужване, социалнобитово обслужване и социална рехабилитация.
9.
Обществена
Осигуряване на топла и питателна храна през зимата
Деца и лица с
трапезария
на самотно живеещи стари хора;
увреждания и
пенсионери с ниски доходи , хора с увреждания с възрастни хора над
ниски доходи, самотни родители, деца сираци и др.
65-години, в
невъзможност за
самообслужване
10. “Център за поча Осигуряване на достъп до интегрирани услуги на хора
Деца и лица с
сово предоставя с увреждания и хора над 65г., в невъзможност за
увреждания и
не на услуги за самообслужване.
възрастни хора над
социално включ Осигуряване на достъп до здравно-социална грижа в
65-години, в
ване в общност общността или в домашна среда, вкл. и достъп до невъзможност за
та или в домаш заетост на представителите на целевата група.
самообслужване
на среда, в т.ч.
подкрепящи
и
интегрирани
междусекторни
услуги”

20

ДДД

Община
Хасково,
ДСП

постоянен

150

Общинско
Община
финансиране,
Хасково
като
местна
дейност

постоянен

1000

Фонд “Социална
закрила“ ,проект
„Осигуряване на
топъл обяд на
територията
на
Община Хасково
Проект “Шанс в
дома",финансиран по ОП “Разви
тие на човешките
ресурси
2014г.2020г.“

Община
Хасково
НПО

2018г.

Община
Хасково

2018г.

200

11. Личен асистент

12. Социален
асистент

Личният асистент осигурява грижи в семейна среда
Деца и лица с
на лица и деца, нуждаещи се от постоянно
увреждания и
обгрижване
в
ежедневието,
предоставя възрастни хора над
алтернативен избор за професионално развитие на
65-години, в
семейства, в които има лице с трайно увреждане.
невъзможност за
Неговите задължения са свързани с:
самообслужване
•
организиране на грижата и ежедневните
дейности, осигурявайки нужните санитарни и
домашни условия;
•
грижа за здравето и сигурността на
клиента, предложения във връзка с намаляване
и/или премахване (ако е възможно) на рисковете в
домовете;
•
в случай на спешност - информиране на
лицето за контакт и на личния лекар на човека, за
когото се грижи;
•
организиране и подкрепа при различни
дейности, провеждани в дома и извън него,
забавления, комуникация и поддържане на
социални контакти;
•
помощ при подготовката на нужните
документи за явяване пред ТЕЛК и РЕЛК и при
настаняване и/или изписване от болница;
•
полагане на грижи след хоспитализация,
рехабилитация и др.
Социалният асистент осигурява грижи в семейна
Деца и лица с
среда на лица и деца, нуждаещи се от постоянно
увреждания и
обгрижване в ежедневието, предоставя алтернативен възрастни хора над
избор за професионално развитие на семейства, в
65-години, в
които има лице с трайно увреждане.
невъзможност за
Неговите задължения са свързани с:
самообслужване
 организиране на грижата и ежедневните
дейности, осигурявайки нужните санитарни и
домашни условия;
 грижа за здравето и сигурността на клиента,
предложения във връзка с намаляване и/или
премахване (ако е възможно) на рисковете в
домовете;
 в случай на спешност - информиране на
лицето за контакт и на личния лекар на
човека, за когото се грижи;
 организиране и подкрепа при различни

20

Проект “Шанс в Община
дома",финансиХасково
ран по ОП “Разви
тие на човешките
ресурси
2014г.2020г.“

2018 г.

30

Проект “Шанс в Община
дома",финансиХасково
ран по ОП “Разви
тие на човешките
ресурси
2014г.2020г.“

2018г.

дейности, провеждани в дома и извън него,
забавления, комуникация и поддържане на
социални контакти;
 помощ
при
подготовката
на
нужните
документи за явяване пред ТЕЛК и РЕЛК и
при настаняване и/или изписване от болница;
 полагане на грижи след хоспитализация,
рехабилитация и др.
13. Домашен
Домашният помощник организира и осъществява
Деца и лица с
помощник
ежедневни дейности, осигуряващи битови и
увреждания и
социални условия, необходими за нормалния живот възрастни хора над
на възрастния, болния или човека с увреждане. Това
65-години, в
включва:
невъзможност за
•
Поддържащо почистване на обитаваното от самообслужване
лицето помещение;
•
Смяна и пране на лично и постелъчно бельо;
•
Простиране,
гладене,
сортиране
и
подреждане на прането;
•
Готвене
съобразно
здравословното
състояние на лицето, сервиране, отсервиране,
измиване на посуда и почистване на мястото за
хранене;
•
Изхвърляне на отпадъците;
•
Помощ при приготвянето и приемането на
храна;
•
Пазаруване – снабдяване с ежедневно
необходимите продукти и лекарства;
•
Извършване на плащания за битови услуги.
14. Консултативен
Услугите
в
Консултативните
центрове
са
Всички лица и
център за социал- предназначени за всички пострадали от насилие деца, претърпели
на рехабилитация лица, които към дадения момент имат нужда от насилие, търсещи
и интеграция в
помощ и подкрепа.
помощ и подкрепа
помощ и подкрепа на пострадали
от насилие лица.
15. Общностен
център за
подкрепа на
деца и родители

Превенция на социалното изключване и намаляване
на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното
детско развитие. Подобряване на готовността на
децата за включване в образователната система и
подкрепата за формиране на родителски умения сред

Деца на възраст
от 0 до 7 години и
техните родители,
както и бъдещи
родители от

20

Проект “Шанс в Община
дома",финансиХасково
ран по ОП “Разви
тие на човешките
ресурси
2014г.2020г.“

2018г.

70

Финансиране,
Български
посредством
център за
национални или Джендър
европейски
изследвания
проекти/ ДДД

2018г.

920

Проект „Шанс за Община
нашите
деца, Хасково
финансиран
от
ОП „Развитие на
човешките ресур-

2018 г.
постоянен

уязвимите групи родители се цели да се постигнат рискови групи.
следните
резултати:
повишаване
общото
благосъстояние на децата; подобрена училищна
готовност на децата от семейства с ниски доходи и
децата с увреждания на възраст до 7 години;
В центърът се предоставят социални услуги за деца
от 0 до 7г. и родителите им:
1. Индивидуална и групова работа с деца и
родители, включително и с деца и родители,
които не са от уязвими групи, с цел посещаване
на детска градина;
2. Индивидуална педагогическа подкрепа за
деца с увреждания;
3. Допълнителна педагогическа подготовка за
повишаване на училищната готовност на децата
за равен старт в училище;
4. Ранна интервенция на уврежданията, пряка
работа с децата с увреждания и техните
семейства,
включително
рехабилитация
и
дейности по консултиране, обучение, мобилна
работа с детето в неговия дом;
5. Подобряване достъпа до здравеопазване и
промоция на здравето, чрез подкрепа за
осигуряване на здравна детска консултация и
дейности по превенция на заболяванията;
6. Предоставяне на психологическа подкрепа и
консултиране на бъдещи и настоящи родители за
формиране и развитие на родителски умения;
7. Семейно
консултиране
и
подкрепа,
включително работа с родителите и децата,
дейности за семейно планиране, индивидуална
работа;
16. „Приемна грижа” Приемна грижа, като мярка за закрила на детето е
Деца от 0 до 18
Минимум 4
отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, години, за който са нови приемни
което е настанено в семейство на роднини или близки изчерпани всички семейства на
или в приемно семейство.
възможности, за
година
Приемната
грижа
подкрепя
процеса
на
отглеждане в
деинституционализация на деца, като се създава и
биологичното
реализира устойчив модел за развитие на
семейство.
заместваща семейна грижа за деца, настанени в
специализирани институции или на деца от

си“, съфинансира
на
от
Евро
пейския
съюз
чрез Европейския
социален фонд/
ДДД

Проект „Приеми Община
ме 2015” / ДДД
Хасково

2018 г.
постоянен

17. Здравен
медиатор

18. Клубове на
пенсионера

общността, в риск от изоставяне.
Посредничество за достъп до здравни услуги в Уязвими групи от
ромските общности, Профилактика за деца и
компактни
възрастни; участие в превенция на изоставянето, ромски общности: дейности в подкрепа на майчинството.
деца
- бременни
- възрастни хора
- хронично болни
Осигуряване на лични и социални контакти. Лица в пенсионна
Информиране и консултиране- социално, здравно,
възраст
правно..

19. Клуб на
инвалида

Осигуряване на лични и социални контакти.
Информиране и консултиране- социално, здравно,
правно за хората с увреждания

Лица с физически
увреждания

20. Клуб на слепите

Осигуряване на лични и социални контакти.
Информиране и консултиране- социално, здравно,
правно за хората със сетивни нарушения.

Лица със зрителни нарушения и
слепота

21. Клубове на
диабетоболните

Осигуряване на лични и социални контакти. Лица, страдащи от
Информиране и консултиране- социално, здравно,
диабет
правно за хората с диабет.

ДДД

Община
2018г.
Хасково,
постоянен
Министерство
на
здравеопазван
ето

Частично
финансиране от
бюджета
на
Община Хасково

Община
Хасково
Клубове на
пенсионера

постоянен

Частично
финансиране от
бюджета
на
Община Хасково
Частично
финансиране от
бюджета
на
Община Хасково
Частично
финансиране от
бюджета
на
Община Хасково

Община
Хасково,
Клуб на
инвалида
Община
Хасково,
Клуб на
слепите
Община
Хасково,
Клубове на
диабетоболни
те

постоянен

10

ДДД

Община
Хасково
ДСП

постоянен

14

ДДД

Община
Хасково
ДСП

постоянен

3

постоянен

постоянен

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП
22. Център за
настаняване от
семеен тип за
деца и младежи
без увреждания
23. Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания

Социална услуга от резидентен тип, свързана с Деца от 3 до 18г. и
предоставяне на жизнена среда близка до семейната, младежи до 29г.,
за пълноценното израстване и развитие на децата и
лишени от
младежите, за които към момента са изчерпани родителска грижа
възможности за реинтеграция в биологичното
семейство, настаняване в семейство на близки и
роднини, приемно семейство или осиновяване
Социална услуга от резидентен тип, свързана с
Деца от 3 до 18
предоставяне на жизнена среда близка до семейната, год.и младежи до
за пълноценното израстване и развитие на децата и
35г., лишени от
младежите с увреждания, за които към момента са родителска грижа
изчерпани
възможности
за
реинтеграция
в с ментални и/или

ул.“Единство“21 биологичното семейство, настаняване в семейство на
физически
близки и роднини, приемно семейство или
увреждания
осиновяване.
24. Център за
Социална услуга от резидентен тип, свързана с Деца от 3 до 18год.
настаняване от
предоставяне на жизнена среда близка до семейната, и младежи до 35г.,
семеен тип за
за пълноценното израстване и развитие на децата, за
лишени от
деца/младежи с които към момента са изчерпани възможности за родителска грижа
увреждания
реинтеграция в биологичното семейство, настаняване с ментални и/или
Ул.“Съгласие“5 в семейство на близки и роднини, приемно семейство
физически
или осиновяване.
увреждания

14

ДДД

Община
Хасково
ДСП

постоянен

II. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГА ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ

№

1.

СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ
Център за настаня
ване от семеен тип
за
пълнолетни
лица с деменция/
психически
разстройства

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ КАПАЦИТЕТ ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
пълнолетни лица с деменция/ психически деменция и/или
разстройства" е място за живот в среда, близка
болест на
до семейната, за ограничен брой лица – не
Алцхаймер/
повече от 15. Центърът може да се ползва в
психически
комбинация с други социални, здравни,
разстройства с
образователни и други услуги и в съответствие с трайно намалена
потребностите на настанените лица.
работоспособВ центъра се предоставя подкрепа на
ност/ вид и
пълнолетни лица с деменция и/или болест на
степен на
Алцхаймер/ психически разстройства с трайно
увреждане над
намалена работоспособност/ вид и степен на
71 %
увреждане над 71 на сто, установена с
експертно
решение
на
ТЕЛК/НЕЛК
или
медицински
протокол
от
специализирана
(психиатрична) лекарска консултативна комисия
.
Осигуряване на социална защита, реална
интеграция,
рехабилитация,
консултация,
посредничество, обучение и осигуряване на
трудова заетост за постигане на крайната цел:

14

Европейски и
национални
проекти/ ДДД

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

Община
Хасково

2018 г.

2.

Център за настаня
ване от семеен тип
за
пълнолетни
лица с деменция/
психически
разстройства

3.

Социално
предприемачество

пълноценно включване в живото на общността
на хората с психични разтройства и деменция.
Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с деменция/ психически
разстройства" е място за живот в среда, близка
до семейната, за ограничен брой лица – не
повече от 15. Центърът може да се ползва в
комбинация с други социални, здравни,
образователни и други услуги и в съответствие с
потребностите на настанените лица.
В центъра се предоставя подкрепа на
пълнолетни лица с деменция и/или болест на
Алцхаймер/ психически разстройства с трайно
намалена работоспособност/ вид и степен на
увреждане над 71 на сто, установена с
експертно
решение
на
ТЕЛК/НЕЛК
или
медицински
протокол
от
специализирана
(психиатрична) лекарска консултативна комисия
.
Осигуряване на социална защита, реална
интеграция,
рехабилитация,
консултация,
посредничество, обучение и осигуряване на
трудова заетост за постигане на крайната цел:
пълноценно включване в живото на общността
на хората с психични разтройства и деменция.
Реализиране на стопанска дейност под формата
и организацията на социално предприятие/я ,
чиято основна функция и дейност да е
предоставянето на защитена заетост на лица от
уязвими групи, които са изолирани от трудовия
пазар. Предоставя се възможност за
професионално обучение и възможност за
социална реинтеграция на лицата.

СЪГЛАСУВАЛ:
Д-р Валя Иванова
Председател на Обществен съвет

пълнолетни
лица с деменция
и/или болест на
Алцхаймер/
психически
разстройства с
трайно намалена работоспособ
ност/ вид и
степен на
увреждане над
71 %

14

Европейски и
национални
проекти/ ДДД

Община
Хасково

2018 г.

Лица с увреждания;
Лица в неравностойно положение
на пазара на
труда и други
социално
изключени лица

300

Европейски и
национални
проекти

Община
Хасково

2018г.

СЪГЛАСУВАЛ:
Петя Ангелова
Директор на ДСП-Хасково

