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Актуализацията на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги (2016-2020) е
утвърдена от Председателя на Звеното за
мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги (2016-2020) област ХАСКОВО. Актуализацията е
изградена върху изводите и препоръките от проведен мониторинг
относно начина на предоставяне на социалните услуги и институции в
област ХАСКОВО в периода до 31.12.2017 г.

Използвани съкращения (абревиатури)
АЗ
АСП
АХУ
ДАЗД
ДБТ
ДВФУ
ДДЛРГ
ДМСГД
ДРСЗ
ДСП
ДСХ
ДЦДМУ
ДЦДМУИ
ДЦДУ
МБАЛ
МКБППМН
МОН
МТСП
МФ
НПО
НП ”ОСПОЗ”
ОЗД
ООН
Отдел “СЗ”
ППИ
ПРООН
РДСП
РЗИ
РЗОК
РУО на МОН
РИОКОЗ
РПУ
СИ
СУ
ЦОП
ЦСРИ

Агенция по заетостта към МТСП
Агенция за социално подпомагане
Агенция за хора с увреждания
Държавната агенция за закрила на детето
Дирекция Бюро по труда
Дом за възрастни с физически увреждания
Дом за деца лишени от родителски грижи
Дом за медико-социални грижи за деца
Дирекция “Регионална служба по заетостта”
Дирекция „Социално подпомагане”
Дом за стари хора
Дневен център за деца и младежи с увреждания
Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост
Дневен център за деца с увреждания
Многопрофилна болница за активно лечение
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерството на труда и социалната политика
Министерството на финансите
Неправителствена организация
Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”
Отдел “Закрила на детето”
Организация на обединените нации
Отдел “Социална закрила”
Полово - предавани инфекции
Програма за развитие на организацията на обединените нации
Регионална дирекция за социално подпомагане
Регионална здравна инспекция
Регионална здравно осигурителна каса
Регионално управление на образованието към Министерството на образованието
и науката
Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве
Районно полицейско управление
Специализирана институция
Социална услуга
Център за обществена подкрепа
Център за социална рехабилитация и интеграция
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1. ВЪВЕДЕНИЕ:
Съгласно чл. 36а (4) т.7 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане Областните стратегии за развитие на социалните услуги включват механизъм
за периодичен преглед и актуализация. В тази връзка в Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Хасково (2016-2020 г.) в т.6.4. „Основни етапи в изпълнението
на стратегията“ като втори етап от изпълнението е заложено до края на 2018 г. да бъде
извършена актуализация на стратегията за периода на нейното приключване през 2020 г.
Съгласно т. 6.1 „Структури за координация на областно и общинско ниво“ Областния
управител, съвместно с РДСП, като териториално поделение на АСП провеждащо
държавната социална политика на ниво област, вземат решения за промени и утвърждаване
на актуализацията на стратегията.
Като допълнение към гореизложеното, съгласно чл. 4, т. 4 от Вътрешните правила
за работа на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Хасково (2016 – 2020 г.) „Звеното осигурява актуализиране на
стратегията за подобряване на политиките за социално включване и постоянно
усъвършенствуване на социалните услуги и мерки в областта“.
Актуализираната областна стратегия за развитие на социалните услуги цели да
продължи традицията област Хасково да се развива като регион с достъпни, разнообразни и
качествени социални услуги, отговарящи на реалните потребности на хората и общността,
повишаващи качеството на живот на децата и семействата, местните общности, групите и
лицата в риск, подкрепящи тяхната самостоятелност и пълноценна реализация.
Към настоящия момент, средата на плановия период на действие на Стратегията,
се явяват нови потребности в социалната сфера на областно ниво, свързани със създаване и
прилагане на нови социални услуги и мерки, както и отпадане на някои заложени такива;
промени във вида, профила, дейностите на отделни социални услуги; промени във
времевия график на изпълнение на заложените към момента действия; както и други
промени, наложени след преоценка на тяхното съответствие спрямо целите и приоритетите
на Стратегията и конкретната държавна политика в социалната сфера към момента.
Актуализираният анализ на ситуацията и оценката на потребностите в област
Хасково, събраната и обобщена информация от всички заинтересовани в процеса на
планиране страни и статистическите данни от компетентните институции се явяват
обективна основа за процеса на планиране, насочен към подобряване на социалните и
интегрирани услуги в областта. Въз основа на първоначално планираните, действащите
към момента и заложените за изпълнение в бъдеще социални услуги, обхватът и
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съдържанието на актуализацията се обвързва основно с изменението
параметрите на изпълнение

нa

времевите

на конкретните мерки и дейности, както и наложените

законови промени и изисквания в социалната сфера към настоящия момент.
Водещо

при

изготвяне

на

Актуализацията

са

извършените

годишни

Мониторингови доклади за напредъка по изпълнението на стратегията, изготвяни от
основния състав на ЗМО, както и събраната информация, след проведени многобройни
срещи с представители на общините от областта, от областните координатори по проект
„Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните
услуги и социалното подпомагане“.
Настоящата актуализация не включва нанасянето на корекция в определените
приоритетни направления, на които се базира стратегията. В рамките на изпълнение на
приоритетните направления, заложените мерки и дейности до края на плановия период са
насочени към развиване и предоставяне на нови социални услуги на областно ниво,
подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността на
системата за социални услуги, както и ефикасното използване на възможностите за
национално и външно финансиране.
Направените корекции са структурирани, съгласно изведените от самата
Стратегия времеви графици, мерки и интервенции и са изцяло съобразени и съгласувани с
направените предложения за изменения от страна на общинските администрации в област
Хасково. Най-общо казано корекциите следват следната последователност::
-

Корекции по планирани социални услуги, мерки и интервенции в област
Хасково.

-

Корекции в Оперативен план с времеви график за изпълнение на стратегията за
развитие на социалните услуги.

-

Корекции по Териториален разрез на планирането по общини в област Хасково.
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2. СТЕПЕН НА СПАЗВАНЕ НА ВРЕМЕВИЯ ГРАФИК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ
ХАСКОВО/ 2016г. - 2020г. /. НЕРЕАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ. ПРИЧИНИ.
На база на изпълнението на общинските годишни планове за 2017 г. и 2018 г. бяха
констатирани следните данни за изпълнение дейностите по Стратегията за 2017- 2018 г.
по общини, в съответствие е Оперативен план на Областната стратегия:
2.1 Община Димитровград:
2.1.1 Реализиращи се нови услуги:
- Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора.
2.1.2 Нереализирани услуги :
-

Звено”Майка и бебе”;
Причини - Липса на финансов ресурс;

2.1.3 Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г. да
се организира първичен етап от изграждането и подготовката на структурата:
-

Център за времено настаняване на бездомни лица и семейства в

крайна бедност;
- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция;
- Център за настаняване от семеен тип за стари хора;
- Дневен център за стари хора, които не могат да се обслужват сами;
- Център за ранна интервенция на уврежданията за деца с увреждание от 0-3год.;
- Личен асистент;
- Социален асистент;
- Домашен помощник;
2.2 Община Ивайловград:
2.2.1 Реализиращи се нови услуги:
-

Домашен социален патронаж;

2.2.2 Нереализирани услуги:
– Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост;
Причини - Услугата не е включена в националната карта за
деинституционализацията на възрастни с уверждания.
2.2.3 Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г. да
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се организира първичен етап от изграждането и подготовката на структурата:
- ЦСРИ за деца и пълнолетни лица с увреждания;
2.3 Община Любимец:
2.3.1 Реализиращи се нови услуги:
- Личен асистент;
- Социален асистент;
- Домашен помощник;
2.3.2 Нереализирани услуги:
-

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;

-

Обществена трапезария;
Причини- Отпадане на необходимостта от разкриване на такава СУ в

община Любимец
2.3.3

Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г.

да се организира първичен етап от изграждането и подготовката на
структурата:
-

Личен асистент;

-

Център за обществена подкрепа;

-

Дневен център за стари хора;

2.4 Община Минерални бани:
2.4.1 Реализиращи се нови услуги:
- Личен асистент;
2.4.2 Нереализирани услуги:
- Домашен социален патронаж;
Причини - Поради големия брой обхванати лица по проект „Осигуряване на
топъл обяд 2016 г.“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 20142020 и големия брой лични асистенти, към

момента отпада необходимостта от

разкриване на услугата „ Домашен социален патронаж”.
- Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и пълнолетни лица
с увреждания;
2.4.3 Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г. да
се организира първичен етап от изграждането и подготовката на структурата:
-

Дневен център за стари хора;

-

Дом за стари хора;
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-

ЦНСТ за стари хора;

-

Център за обществена подкрепа;

-

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и пълнолетни лица с
увреждания;

2.5 Община Маджарово:
2.5.1 Реализиращи се нови услуги:
- Личен асистент;
- Домашен помощник;
- Обществена трапезария;
2.5.2

Нереализирани услуги: - няма за съответната година

2.5.3 Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г. да
се организира първичен етап от изграждането и подготовката на структурата:
няма предвидени
2.6 Община Свиленград:
2.6.1.

Реализиращи се нови услуги : към момента няма разкрити нови социални

услуги.
2.6.2
-

Нереализирани услуги :
Кризисен център;
Причини - Недостатъчен финансов ресурс.

-

Център за времено настаняване;
Причини - Недостатъчен финансов ресурс.

2.6.3

Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г. да

се организира първичен етап от изграждането и подготовката на структурата:
-

Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица;

-

Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични

разстройства- 2бр.;
-

Център за настаняване от семеен тип за стари хора;

-

Обществена трапезария;

-

Личен асистент;

-

Социален асистент;
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2.7

Община Стамболово:

2.7.1 Реализиращи се нови услуги: към момента няма разкрити нови социални услуги.
2.7.2 Нереализирани услуги - към момента няма нереализирани социални услуги.
2.7.3 Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г. да се
организира първичен етап от изграждането и подготовката на структурата :
-

Кризисен център за деца и лица, претърпели насилие или жертви на трафик;

-

Обществена трапезария;

-

Дневен център за стари хора;

-

Център за настаняване от семеен тип за стари хора;

-

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания;

-

Социален асистент;

-

Социално предприемачество;

2.8 Община Симеоновград:
2.8.1
-

Реализиращи се нови услуги

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увреждания;

2.8.2

Нереализирани услуги - няма за съответната година;

2.8.3

Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г. да

се организира първичен етап от изграждането и подготовката на структурата:
-

ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания;

-

ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост;

-

Личен асистент;

-

Социален асистент;

2.9 Община Тополовград:
2.9.1
-

Реализиращи се нови услуги:
Социално предприятие за безработни лица и лица с увреждания;

2.9.2

Нереализирани услуги: няма за съответната година

2.9.3

Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г. да

се организира първичен етап от изграждането и подготовката на структурата:
-

Центрове за настаняване от семеен тип за лица с психични растройства- 4бр.;

-

Център за настаняване от семеен тип за стари хора;

-

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена
изостаналост;

-

Личен асистент;

-

Социален асистент;
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-

Домашен помощник;

-

Приемна грижа;

2.10 Община Харманли:
2.10.1

Реализиращи се нови услуги: – няма разкрити нови социални услуги;

2.10.2

Нереализирани услуги:

-

Звено”Майка и бебе”

-

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция;
Причини - Липса на финансов ресурс

2.10.3

Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г. да

се организира първичен етап от изграждането и подготовката на структурата:
-

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;

-

Център за времено настаняване;

2.11 Община Хасково:
2.11.1
-

Реализиращи се нови услуги:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;

2.11.2

Нереализирани услуги:

-

Звено „ Майка и бебе”

-

Кризисен център;
Причини - Липса на финансов ресурс

2.11.3 Социални услуги в общността, за които е определено през 2018-2020г. да се
организира първичен етап от изграждането и подготовката на структурата:
- Център за настаняване от семеен тип/ център за грижи за пълнолетни лица с
психични разстройства;
- Център за настаняване от семеен тип/ център за грижи за пълнолетни лица с
увреждания, с различни форми на деменция;
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
- Дневен център за деца с увреждания и техните семейства;
- Преходно жилище;
- Допълване на съществуващ ЦОП, със звено за спешен прием;
- Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и пълнолетни лица с
увреждания;

9

Актуализирана Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Хасково
2016 - 2020 г.

3. РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ 2016г. - 2018г.
3.1

Изводи от изведените резултати по направления:

3.1.1 Приоритетно направление №1 - Утвърждаване и подкрепа на социалните
услуги в общността и приемната грижа - резултати от реализирания процес по
деинституционализация за деца на територията на област Хасково и реализиране
процеса по превенция за рисковете групи деца и семейства.
Деинституционализация на грижите за деца и младежи донесе коренна промяна в
социалните услуги в област Хасково. Наличните специализирани институции, държавно
делегирана дейност

на територията на областта се закриха, професионалната приемна

грижа се разви със сериозен обем. Създаде се Областен екип по приемна грижа.
Осъществи се изграждането на мрежа от услуги с цел подкрепа на семействата в
риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на децата от
специализираните институции.
Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към
превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата.
3.1.2 Приоритетно направление 2: Създаване на социална инфраструктура,
обезпечаваща социалната работа при настъпили кризисни ситуации за уязвими групи
граждани.
Един от недостатъците на предишната Стратегия /2011г.-2015г/ е невъзможността да
се реализира изграждането на планираните четири кризисни центрове на ниво област. Този
вид услуга е от значителна важност за организиране на социалната работа при спешни и
кризисни ситуации.
Единствено в областта неправителствената организация,

Български център за

Джендър изследвания съвместно с община Димитровград, чрез проектно финансиране и
множество дарители, успяха да открият Кризисен център за деца и жени жертва на насилие
и трафик, който от 2018г. е делегирана от държавата дейност.
3.1.3 Приоритетно направление 3: Развитие на наличните услуги за социално
включване на уязвими групи в неравностойно положение и полагане на основите за
протичане на Стратегията за дългосрочна грижа за стари хора, настанени в
специализирани институции, възрастни

лица с психични разстройства,

умствена

изостаналост и деменция.
Социалният сектор / РДСП, ДСП, социални услуги, общини/ на ниво област Хасково
е необходимо да наложи нов вид социална работа, включваща социална защита, реална
интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и осигуряване на
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трудова заетост за постигане на крайната цел: пълноценно включване в живота на
общността на хората с психични разстройства, умствена изостаналост и деменция.
Сериозен проблем за реализиране процеса на деинституционализация е големият
брой желаещи да ползват социални услуги – институционален тип.
Лицата с психични разстройства, с умствена изостаналост и деменция като целева
група, обхваната в националната стратегия - Визия за деинституционализация имат право
на зачитане, уважение и на закрила чрез сега действащото законодателство. Необходимо е
да се възприемат като хора със способности и потенциал.
3.1.4 Приоритетно направление № 4: Осъществяване на взаимодействие
междуструктурно и междуобщинско, насърчаване активното участие на гражданския
сектор при реализирането на Стратегията /2016 -2020/.
Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво изисква
активно партньорство между общините в област Хасково за развиване на конкретни
социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите на хората в риск
изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие
между различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане,
образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда.
Слабо звено на първите две години от плановия период е слабата активност на
работа на НПО сектора на ниво област. За периода на завършване на стратегията ще се
предвидят дейности за активното им привличане и съвместна дейност.
3.1.5 Приоритетно направление № 5: Поддържане и подкрепа на
професионалния капацитет на работещите в социалната сфера на територията на
област Хасково
В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на
социалните услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за
реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление
и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие
както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на
качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
 Общата оценка за напредъка по изпълнение на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги на територията на област Хасково 2016 - 2020 за периода
до 30.06.2018 г. е много добра. В областта има изградена социална „инфраструктура" и тя
е равномерно разпределена по цялата й територия с обособени центрове с по-широк
спектър от услуги в Хасково, Димитровград, Свиленград. Предлаганите услуги са
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адекватни на нуждите на потребителите и съобразени с националните стратегии за
деинстотионализация на децата и възрастните.
 В общините все още няма достатъчно добре развити неправителствени
организации, които биха могли да бъдат доставчици на услуги.
 Въпреки разкритите услуги в общността, деинституционализацията при
лицата с увреждания и възрастните хора не е започнала.
 Липсват услуги за кризисно настаняване и работа със семейства в криза.
 Липса на мобилни услуги за потребителите, живеещи в по-малките и
отдалечени населени места.
ПРЕПОРЪКИ:
 Гарантиране на разкриването на социални услуги, които да отговорят на
конкретните потребности на хората от целевите групи;
 Стимулиране на инициативността и създаване на условия за максимална
гъвкавост при получаването на икономически по-изгодни, финансово по-обосновани и
no-достъпни за по-широк кръг потребители социални услуги;
 Приоритетно развитие и увеличаване на броя на предлаганите социални
услуги в общността, подобряване на тяхното качество, гарантиране на стабилност и
финансова

устойчивост

на

социалните

услуги,

както

и

на

процеса

на

деинституционализация;
 Увеличаване на броя на ползвателите на социални услуги, в т.ч. „Домашен
социален патронаж" (вкл. социални кухни) в отговор на базови потребности от храна и
грижа, особено на хората в малките и отдалечените от областния център населени места;
 Услуги в подкрепа на семействата с деца;
 Услуги, насочени към превенция на рисковете в семейството; Осигуряване на
равен достъп до услуги за всички рискови групи и уязвими общности, живеещи на
територията на областта.
 Комплексни социални услуги за преодоляване на рисковете от отпадане от
образователната система, както и рисковете пред здравословното развитие на децата;
Препоръки за конкретни действия за намаляване на въздействието на
рисковите фактори.
 Ефективност на мрежата от услуги и оптимизиране на използването на
ресурсите (финансови и човешки ресурси, материална база и социална
инфраструктура);
 Развитие

на

междусекторното

и

междуобщинско

сътрудничество

и

взаимодействие за намиране на устойчиви решения за стимулиране на социалното
12
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включване на уязвимите общности и рисковите групи във всяка област и всяка
община.
 Обмяна на опит и добри практики от други общини и възможности за
предоставяне на социални услуги;
 Разширяване на информационната база за развитие на услугите;
 Познаване на възможностите за финансиране на проекти в социалната сфера от
външни източници;
 Развитие на алтернативни форми за предоставяне на социални услуги.
 Предоставяне на СУ в общността.

5. ПРОМЕНИ ПО ОБЩИНСКИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНИТЕ В
ОБЛАСТ ХАСКОВО.
Съгласно плана за действие и организираната Система за мониторинг и оценка на
Областната стратегията за развитие на социалните услуги / 2016г.-2020г./, за 2018г. е
предвидено освен годишния мониторинг, да се реализира и процес по междинен преглед и
актуализация на съществуващите стратегически документи на областно и общинско ниво.
Във връзка с предходното областните координатори по проект „Повишаване на
капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и
социалното подпомагане“ изпратиха писма до всички единадесет общини в област
Хасково с молба да посочат всички действащи към момента социални услуги на
територията на съответната община, услуги на които им предстои трансформация и
планираните за разкриване през 2019-2020г. социални услуги.
Благодарение на добрата комуникация и организация между заинтересованите
страни се събраха следните данни по общини за разкриване на социални услуги в периода
2018-2020 г., със съответния предвиждан капацитет за всяка разкрита услуга:
5.1 Община Димитровград


Център за времено настаняване на бездомни лица и семейства в крайна
бедност - капацитет 20 лица;



Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция капацитет 15лица;



Център за настаняване от семеен тип за стари хора - капацитет 15 лица;



Дневен център за стари хора, които не могат да се обслужват сами капацитет



20лица;

Център за ранна интервенция на уврежданията за деца с увреждание от
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0-3 години - капацитет 15 деца;


Личен асистент – капацитет 170;



Социален асистент – капацитет 140;



Домашен помощник - капацитет 75;

5.2 Община Ивайловград
ЦСРИ за деца и пълнолетни лица с увреждания- капацитет 30;



 Личен асистент-капацитет 60;
5.3

Община Минерални Бани
 Дневен център за стари хора- капацитет 20;
 Дом за стари хора- капацитет 30;
 ЦНСТ за стари хора- капацитет 15;
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с



увреждания- 30;
 Център за обществена подкрепа- капацитет 20;
 Личен асистент-капацитет 80;
 Домашен помощник-капацитет 20;
5.4

Община Любимец


Личен асистент- капацитет 50;

 Център за обществена подкрепа- капацитет 20;
 Дневен център за стари хора- капацитет 30;
5.5

5.6

Община Маджарово


Личен асистент- капацитет 55;



Домашен помощник- капацитет 5;

Община Стамболово


Кризисен център за деца и лица, претърпели насилие или жертви на

трафик- капацитет 10;


Обществена трапезария- капацитет 20;



Дневен център за стари хора- капацитет 20;



Център за настаняване от семеен тип за стари хора- капацитет 15;



Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически
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увреждания- капацитет 15;

5.7

Личен асистент- капацитет 70;



Социален асистент- капацитет 20;



Домашен помощник- капацитет 40;



Социално предприемачество- капацитет 10;

Община Симеоновград

5.8






ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания- капацитет 15;



ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост -капацитет 15;



Личен асистент - капацитет 35;



Социален асистент -капацитет 15;

Община Тополовград
Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични
растройства- 4бр.- капацитет 60;


Център за настаняване от семеен тип за стари хора- капацитет 15;



Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена

изостаналост- капацитет 15;

5.9



Личен асистент-капацитет 25;



Социален асистент- капацитет 50;



Домашен помощник- капацитет 50;



Приемна грижа- капацитет 3;

Община Свиленград

Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица
– капацитет 30;


Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с

психични разстройства - 2бр. с общ капацитет 30;


Център за настаняване от семеен тип за стари хора с капацитет 15;



Обществена трапезария – капацитет 30;



Личен асистент – капацитет 70;



Социален асистент – капацитет 20;



Домашен помощник- капацитет 20;



Социално предприятие „Обществена пералня“ -капацитет 50;

5.10 Община Харманли
15

Актуализирана Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Хасково
2016 - 2020 г.

 Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семействакапацитет 30;
 Център за времено настаняване- капацитет 15;
 Личен асистент- капацитет 35;
 Социален асистент-капацитет 35;
 Домашен помощник- капацитет 35;
5.11

Община Хасково
 Център за настаняване от семеен тип/ център за грижи за лица с психични

разстройства- капацитет 15;
 Център за настаняване от семеен тип/ център за грижи за пълнолетни лица
с увреждания, с различни форми на деменция- капацитет 14;
 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания- капацитет 20;
 Дневен център за деца с увреждания и техните семейства- капацитет 90;
 Преходно жилище- капацитет 8;
 Допълване на съществуващ ЦОП, със звено за спешен прием- капацитет 100;
 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и пълнолетни
лица с увреждания- капацитет 20 /Решение на Общински съвет Хасково/;
 Личен асистент- капацитет 70;
 Социален асистент-капацитет 30;
 Домашен помощник-капацитет 50;

6. КОРЕКЦИИ В ПЛАНИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, МЕРКИ И
ИНТЕРВЕНЦИИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО
Съгласно, изведените изводи от Мониторинговия доклад за изпълнението на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Хасково
2016- 2020 г. и респективно гласуваните и взети решения от основния и разширения
състав на Звеното за мониторинг и оценка за област Хасково, се правят слените корекции
по оперативния и времеви график за изпълнение на дейностите на Стратегията по
направления както следва:

6.1 КОРЕКЦИИ В ПЛАНИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
И МЕРКИ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
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Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в област Хасково – Направление 1:Утвърждаване и подкрепа на социалните услуги в общността и приемната
грижа - резултати от реализирания процес по деинституционализация на деца в област Хасково и реализиране на процеса по превенция на рисковите групи на
деца и семейства
№

Област Хасково
Услуга - име, вид

1

2

3

4

Потребители

Целеви групи

Териториален
обхват

Капацитет

2015

2016

2020

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки
за развитие на услугата

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Направление 1: Планирани социални услуги и мерки в област Хасково - Утвърждаване и подкрепа на социалните услуги в общността и приемната грижа - резултати от
реализирания процес по деинституционализация на деца в област Хасково и реализиране на процеса по превенция на рисковите групи на деца и семейства
Приемна грижа
Деца в риск;
Всички общини от
132
132
150
Наблюдение и подкрепа за утвърдените Област Хасково
Налична с
областта
приемни родители; за приемните деца,
възможност за
възстановяване и/или поддържане на
разширяване при
връзки със семейството;
необходимост.
Център за
Деца и семейства в
Община
50
50
50
Превенция на изоставяне; Подкрепа на
Налична
обществена
риск;
Димитровград
семейството при отглеждане на детето; Димитровград
продължаване
подкрепа
работа с деца и родители за връщане в
дейността
(ЦОП)
училище, Консултации;
ДДД
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Консултиране на приемни родители
Обучение на приемни родители
Подкрепа за осиновителни семейства и
др.
Център за
Деца и семейства в риск Община
40
40
40
Превенция на изоставяне; Подкрепа на
Хасково
Налична
обществена
Хасково
семейството при отглеждане на детето;
продължаване
подкрепа
работа с деца и родители за връщане в
дейността
(ЦОП)
училище, Консултации;
ДДД
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Консултиране на приемни родители
Обучение на приемни родители
Подкрепа за осиновителни семейства и
др
Център за
Деца и семейства в
Община
30
30
30
Превенция на изоставяне; Подкрепа на
Налична
обществена
риск;
Харманли
семейството при отглеждане на детето; Харманли
продължаване
подкрепа (ЦОП)
работа с деца и родители за връщане в
дейността
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№

Област Хасково
Услуга - име, вид
ДДД

Потребители

Целеви групи

Териториален
обхват

Капацитет

2015

2016

2020

5

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

Деца и семейства в риск

Община
Стамболово

20

20

30

6

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

Деца и семейства в риск

Община
Симеоновград

0

30

30

7

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

Деца и семейства в риск

Община
Любимец

0

0

30

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

Деца и семейства в риск

Община
Минерални бани

0

0

20

8

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки
за развитие на услугата
училище, Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Консултиране на приемни родители
Обучение на приемни родители
Подкрепа за осиновителни семейства и
др
Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в
училище
Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Консултиране на приемни родители
Обучение на приемни родители
Подкрепа за осиновителни семейства и
др
Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в
училище.
Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в
училище,
Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Стамболово

Налична, планиране
за разширяване на
капацитета

Симеоновград

Налична
продължаване
дейността

Любимец

Нова, планиране за
разкриване през 20192020 година

Минерални бани

Финансиране по
проект.
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№

Област Хасково
Услуга - име, вид

9

10

11

Потребители

Целеви групи

Териториален
обхват

Капацитет

2015

2016

2020

Център за
настаняване от
семеен тип за деца
без увреждания
/ЦНСТДБУ/
Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
/ЦНСТДМУ/

Деца и младежи,
лишени от родителска
грижа от 3г. до 18г. без
увреждане

От цялата област

6

6

10

Деца и младежи до 35г.,
лишени от родителска
грижа с ментални и/или
физически увреждания

От цялата област

14

14

14

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
/ЦНСТДМУ/

Деца и младежи до 35г.,
лишени от родителска
грижа с ментални и/или
физически увреждания

От цялата област

14

14

14

Деца и младежи до 35г.,
лишени от родителска
грижа с ментални и/или
физически увреждания

От цялата област

14

14

14

гр. Хасково
ул."Съгласие" №5 /
12

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
/ЦНСТДМУ/
гр. Хасково
ул."Единство" № 21

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки
за развитие на услугата
училище,
Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Резидентна грижа семеен тип на деца
без увреждания, отглеждани в област
Хасково
Предоставяне на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.
Социална реинтеграция в среда близка
до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда предоставяща здравна
възпитателна и образователна
подкрепа за настанените деца и
младежи.
Предоставяне на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.
Социална реинтеграция в среда близка
до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда предоставяща здравна
възпитателна и образователна
подкрепа за настанените деца и
младежи.
Предоставяне на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.
Социална реинтеграция в среда близка
до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда, предоставяща здравна
възпитателна и образователна
подкрепа за настанените деца и

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
Нова, планиране за
разкриване през 20192020 година

Димитровград

Налична планирано
увеличаване на
капацитета за 2020г.

Димитровград

Налична
продължаване
дейността

Хасково

Налична
продължаване
дейността

Хасково

Налична
продължаване
дейността
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№

Област Хасково
Услуга - име, вид

Потребители

Целеви групи

Териториален
обхват

Капацитет

2015

2016

2020

13

Преходно Жилище
/ПЖ/

Деца от 15 до 18 години,
напускащи ДДЛРГ и
деца от 15-18 в риск

От цялата област

0

0

8

14

Център за
настаняване от
семеен тип за деца
без увреждания
/ЦНСТДБУ/
Център за
настаняване от
семеен тип за деца
с увреждания
/ЦНСТДУ/

Деца и младежи,
лишени от родителска
грижа от 3г. до 18г. без
увреждане и деца и
младежи в риск
Деца и младежи до 35г.,
лишени от родителска
грижа с ментални и/или
физически увреждания

От цялата област

0

10

10

От цялата област

14

14

14

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи без
увреждания
/ЦНСТ/
Общностен център
за деца в риск от 0
до 7 г.

Деца и младежи,
лишени от родителска
грижа от 3г. до 18г. без
увреждане и деца и
младежи в риск

От цялата област

10

10

10

Деца в неравностойно
социално положение и
техните семейства.

Хасково

80

80

80

Център за ранна
интервенция на
уврежданията
Дневен център за

Деца с увреждания от 0
до 3 годишна възраст и
техните семейства
Деца с увреждания

Димитровград

0

0

Димитровград

30

30

15

16

17

18
19

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки
за развитие на услугата
младежи..
Предоставяне на резидентна грижа,
защитена среда за деца в риск и
подготовка за реинтеграцията им в
обществото.
Предоставяне на резидентна грижа,
защитена среда за деца в риск и
подготовка за реинтеграцията им в
обществото

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Хасково

Нова, планиране за
разкриване през 2019
година

Хасково

Налична
продължаване
дейността

Предоставяне на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.
Социална реинтеграция в среда близка
до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда, предоставяща здравна,
възпитателна и образователна
подкрепа за настанените деца и
младежи.
Постепенно извеждане в резидентна
грижа семеен тип на деца без
увреждания, отглеждани в ДДЛРГ
„Проф. Д-р Асен Златаров”
гр. Хасково / след закриването на СИ деца и младежи в риск /
Стимулиране процесите на пълноценна
социална интеграция на деца от
уязвимите групи и превенция на
изоставянето на деца - малцинствени,
социално слаби, и с увреждания

Харманли

Налична
продължаване
дейността

Свиленград

Налична,
продължение на
дейността

Област Хасково

15

Ранна интервенция на уврежданията на
деца от 0-3 години.

Димитровград

30

Превенция на изоставянето

Димитровград

Налична,
реализирана по
Проект „Шанс за
нашите деца” .
Преминаване в ДДД
през 2020г.
Планирана за
разкриване през
периода 2019-2020г.
Налична-

20

Актуализирана Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Хасково
2016 - 2020 г.

№

Област Хасково
Услуга - име, вид
деца с увреждания.

Потребители

Целеви групи

Териториален
обхват

Капацитет

2015

2016

2020

20

Дневен център за
деца с увреждания

Деца с увреждания

Ивайловград

22

22

22

21

Дневен център за
деца с увреждания

Деца с увреждания

Свиленград

20

20

20

22

Дневен център за
деца с увреждания

Деца с увреждания над
3 години

Харманли

0

0

30

23

Дневен център за
деца с увреждания
и техните
семейства

Деца с увреждания над
3 години

Хасково

0

0

90

Дневен център за
деца с увреждания
към ДМСГД

Деца с увреждания от 0
до 3г.

Хасково

20

20

20

Център за
обществена

Деца в риск от насилие;
Деца в риск от отпадане

Хасково

50

50

50

24

25

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки
за развитие на услугата
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи
Превенция на изоставянето
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи
Превенция на изоставянето
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи
Превенция на изоставянето
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
продължаване
дейността

Ивайловград

Наличнапродължаване
дейността

Свиленград

Налична продължаване
дейността

Харманли

Финансиране по
проект;
Планиране за 20192020г.

Превенция на изоставянето
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи

Хасково

Финансиране по
проект;
Планиране за 20192020г.

Превенция на изоставянето
Медицинска диагностика в ранна детска
възраст на типа увреждане
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи
Предоставяне на социални и
психологически консултации и услуги на

Хасково

Налична, предоставя
чрез финансиране от
МЗ като дейност На
ДМСГД Хасково

Област Хасково

Налична,
финансирана по
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№

26

27

28

Област Хасково

Потребители

Целеви групи

Териториален
обхват

Услуга - име, вид
подкрепа – НПО
„Шанс и закрила”

от училище

Звено “Майка и
бебе”

Бременни жени и майки
в риск

В общините, където
има родилни
отделения:
Хасково
Димитровград
Харманли
Свиленград

Адаптация на деца
със СОП и
увреждания към
масовите
общообразователни училища и
масови детски
градини
Образователни
програми и инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

Деца със СОП и
увреждания в семейна
среда

Деца в риск от отпадане
от училище
Деца отпаднали от
училище

Капацитет

2015

0

2016

0

2020

40

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки
за развитие на услугата
деца и техните семейства

Местоположение

Превенция на изоставяне на деца (0 до
3 год.). Временно настаняване до 6 м.
на бременни и майки в риск да
изоставят децата си, насърчава
родителската привързаност, подпомага
млади майки чрез социално,
психологическо и юридическо
консултиране и подкрепа

Хасково
Димитровград
Харманли
Свиленград

Всички общини
в областта

Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови дет. градини и в
масови училища; обучение с подкрепата
на ресурсни учители
Извеждане на децата от помощното
училище, адаптация и интегриране на
масовите общообразователни училища

Във всички общини

Училищата в цялата
област

Разработване на механизми и/ или
процедури за координация на областно
ниво между РИО на МОН, общините;
РДСП (ДСП), НПО с цел разработване
на целеви образователни програми за
приобщаване на деца и родители към
училище
Провеждане на извънкласни и
извънучилищни дейности за мотивация
на децата и техните родители включване на децата в извънучилищни
занимания в рамките на учебната
година (ателиета по интереси, школи по
изкуства,спортни състезания);
осмисляне на свободното време на

Във всички общини

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
различни проекти
Социална услуга,
която да се реализира
при възможност за
финансиране да се
изпълнява от НПО
и/или община в
смесена дейност с
медицинското
заведение
Налична за
допълнителни
дейности.

През 2018г. – 2020г.
разработване на
целеви
образователни
програми за
приобщаване на деца
и родители към
училище
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Актуализирана Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Хасково
2016 - 2020 г.

№

Област Хасково

Потребители

Целеви групи

Услуга - име, вид

29

Дом за медикосоциални грижи за
деца от 0-3г.

Капацитет

Териториален
обхват

Изоставени новородени
деца, деца с увреждания
и тежки заболявания

Област Хасково

2015

60

2016

35

2020

0

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки
за развитие на услугата
децата и младежите и др. с цел
превантивна дейност спрямо възможни
прояви на девиантно поведение ;
Предоставяне на 24 грижа за
Трансформиране; постепенно намаляване на капацитета с и постепенно
закриване чрез договаряне с МЗ

Местоположение

Хасково

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Налична за
трансформиране планирането се
извършва от МЗ

Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в област Хасково – Направление 2: Създаване на социална инфраструктура, обезпечаваща социалната работа
при настъпили кризисни ситуации на уязвими групи граждани
№

Област Хасково

Териториален обхват

Услуга - име, вид
1

Кризисен център

2

Спешен прием към
ЦОП-Хасково

3

Кризисен център

4

Кризисен център

Капацитет

Потребители
Целеви групи

2015

2016

2020

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки за
развитие на услугата

Местоположе
ние

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Направление 3: Създаване на социална инфраструктура, обезпечаваща социалната работа при настъпили кризисни ситуации на уязвими групи граждани
Деца и лица
Територията на
8
20
20
Консултиране, комплексна социална
Димитровград
Налична пострадали от
цялата страна
услуга, осигуряване на подслон, храна,
продължаване
домашно насилие или
облекло и хигиенни материали,
дейността
станали жертва на
пълноценни здравни грижи и работа с
трафик
лица и семейства.
Деца и лица
пострадали от
домашно насилие или
станали жертва на
трафик
Деца и лица
пострадали от
домашно насилие или
станали жертва на
трафик
Деца и лица

Територията на
цялата страна

0

0

60

Лица, напускащи
местата за лишаване
от свобода, лица със
зависимости,
бездомни
Междуобщински

0

0

10

0

0

10

Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.
Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.
Консултиране, комплексна социална

Хасково

Планиране за
изпълнение през
2019г.

Свиленград

От 2018г. е
делегирана от
държавата дейност.

Стамболово

Планиране за
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№

Област Хасково

Потребители
Целеви групи

Услуга - име, вид

5

Център за временно
настаняване на

6

Център за временно
настаняване

7

Център за временно
настаняване

8

Консултативен
център за социална
рехабилитация и
интеграция в помощ
и подкрепа на

пострадали от
домашно насилие или
станали жертва на
трафик
Лица със зависимости,
лица, временно или
трайно лишени от дом,
бременни жени, деца на
улицата, просещи деца
и лица, напускащи
местата за лишаване от
свобода и др.
Лица със зависимости,
лица, временно или
трайно лишени от
дом, бременни жени,
деца на улицата,
просещи деца и лица,
напускащи местата за
лишаване от свобода
и др.
Лица със зависимости,
лица, временно или
трайно лишени от
дом, бременни жени,
деца на улицата,
просещи деца и лица,
напускащи местата за
лишаване от свобода
и др.
Лица ,пострадали от
насилие, които към
дадения момент имат
нужда от помощ и
подкрепа.

Териториален обхват

Капацитет

2015

2016

2020

Община Стамболово
и
Община Маджарово

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки за
развитие на
на подслон,
услугатахрана,
услуга, осигуряване
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.
Осигуряване на подслон, храна, социални
консултации, посредничество за намиране
на работа, жилище и финансова подкрепа.

Местоположе
ние

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
реализиране
през
периода 2019-2020г.

Димитровград

Планиране за
реализиране 2019г.

Област Хасково

0

0

20

Област Хасково

0

0

15

Осигуряване на подслон, храна, социални
консултации, посредничество за намиране
на работа, жилище и финансова подкрепа.

Свиленград

Планирана за 2019г.

Област Хасково

0

0

15

Осигуряване на подслон, храна, социални
консултации, посредничество за намиране
на работа, жилище и финансова подкрепа.

Харманли

Планирана за
разкриване през
периода 2019-2020г.

Област Хасково

150

150

150

Предоставяне на юридическо и
психологическо консултиране на
пострадалите от домашно насилие,
свързано с по-добра интеграция на
уязвими групи.

Хасково и
Димитровград

Налична
продължаване
дейността
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№

Област Хасково

Потребители
Целеви групи

Капацитет

2015

Териториален обхват

Услуга - име,
пострадали
от вид
насилие деца и лица.
НПО – БЦДИ

2016

2020

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки за
развитие на услугата

Местоположе
ние

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Таблица: 3 Направление № 3 - Развитие на наличните услуги за социално включване на уязвими групи в неравностойно положение и полагане на основите
за протичане на Стратегията за дългосрочна грижа за стари хора, настанени в специализирани институции и възрастни лица с психични разстройства,
умствена изостаналост и деменция
№

Област Хасково

Капацитет

Потребители
Целеви групи

Териториален обхват

Услуга - име, вид

1.

Дневен център за
деца и младежи с
увреждания
ДДД

2.

Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания
ДДД

3.

Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания
ДДД

4.

Дневен център за
пълнолетни лица с

2015

2016

2020

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
на услугата

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Направление 3: Развитие на наличните услуги за социално включване на уязвими групи и хора в неравностойно положение и полагане на основите за протичане на
Стратегията за дългосрочна грижа за възрастни хора, настанени в институции и лица с психични разстройства, умствена изостаналост и деменция
Деца и лица и младежи
От цялата област
62
62
42
Консултиране, дневна грижа,
Хасково
Налична,
до 35г. с увреждания
рехабилитация, логопедична помощ,
продължаване
информиране и обучение,
дейността
специализирани медицински грижи за
деца и младежи до 35г. с увреждания
Хора с увреждания с и
без чужда помощ;
Пълнолетни лица с
различни увреждания,
живеещи в семейна
среда
Хора с увреждания с и
без чужда помощ;
Пълнолетни лица с
различни увреждания,
живеещи в семейна
среда
Хора с увреждания с и
без чужда помощ;

От цялата област

34

34

34

Дневни и почасови грижи;
Медицинска и социална рехабилитация

Димитровград

Наличнапродължаване
дейността

Хасково

0

0

20

Дневни и почасови грижи;
Медицинска и социална рехабилитация

Хасково

Предвижда се
разкриване на услугата
през 2019г.

Община Свиленград

15

15

0

Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Свиленград

Налична, планирана
да се трансформира в
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№

Област Хасково

Потребители
Целеви групи

Услуга - име, вид
увреждания
ДДД
5.

Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания със
седмична грижа
ДДД

6.

Дневен център за
стари хора

7.

Дневен център за
стари хора
ДДД

8.

Дневен център за
стари хора

9.

Дневен център за
стари хора

10.

Дневен център за
стари хора

Пълнолетни лица с
различни увреждания,
живеещи в семейна
среда
Хора с увреждания с и
без чужда помощ;
Възрастни хора с
различни увреждания,
живеещи в семейна
среда
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с
ниски доходи, които
могат да се обслужват
сами
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с
ниски доходи, които
могат да се обслужват
сами
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с
ниски доходи, които
могат да се обслужват
сами
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с
ниски доходи, които
могат да се обслужват
сами
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с
ниски доходи, които
могат да се обслужват
сами

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие
на2019г.
услугата
ЦСРИ
през

Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Свиленград

Наличнапродължаване
дейността

30

Осигуряване на храна, лични и социални
контакти, консултации

Любимец

Планиране за
изпълнение през 20192020г.

20

0

Осигуряване на храна, лични и социални
контакти, консултации

Хасково

0

0

15

Осигуряване на храна, лични и социални
контакти, консултации

Стамболово

Планирана за
транформиране ш
ЦСРИ ЗА деца и
пълнолетни лица с
увреждания след юни
2019г.
Нова за планиране
след 2019г

Община Димитровград

0

0

20

Осигуряване на храна, лични и социални
контакти, консултации

Димитровград

Нова за планиране и
реализация 2019г

Община
Минерални бани

0

0

20

Осигуряване на храна, лични и социални
контакти, консултации

Минерални бани

Нова за планиране
след 2019г

Капацитет
Териториален обхват

2015

2016

2020

Община Свиленград

15

15

15

Община Любимец

0

0

Община Хасково

20

Община Стамболово

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
на услугата
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№

Област Хасково

Потребители

Капацитет

От цялата област

2015
14

2016
14

2020
14

Деца и младежи с
увреждания

От цялата област

14

14

14

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
„Дъга”
ДДД

Деца и младежи с
увреждания

От цялата област

14

14

14

14.

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
ДДД

Деца и младежи с
увреждания

От цялата област

14

14

14

16.

Центъра за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с

Лица с физически
увреждания

От цялата област

0

0

15

Целеви групи

Териториален обхват

Услуга -за
име, вид
Център
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
/ЦНСТДМУ/
ДДД

Деца и младежи до 35

12.

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
/ЦНСТДМУ/
ДДД

13.

11.

години с увреждания

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
наПредоставяне
услугата
на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.
Социална реинтеграция в среда близка
до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда, предоставяща здравна,
възпитателна и образователна подкрепа
за настанените деца и младежи.
Предоставяне на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.
Социална реинтеграция в среда близка
до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда, предоставяща здравна,
възпитателна и образователна подкрепа
за настанените деца и младежи.во
Предоставяне на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.
Социална реинтеграция в среда близка
до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда, предоставяща здравна,
възпитателна и образователна подкрепа
за настанените деца и младежи.
Предоставяне на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.
Социална реинтеграция в среда близка
до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда, предоставяща здравна,
възпитателна и образователна подкрепа
за настанените деца и младежи.
Осигуряване на резидентна грижа за
хора с физически увреждания

Местоположение
Хасково

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие –на услугата
Налична
продължаване
дейността

Хасково

Налична,
продължаване
дейността

Димитровград

Налична
продължаване
дейността

Харманли

Налична
продължаване
дейността

Стамболово

Планиране за
реализация през 2019г.
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№

Област Хасково

Потребители

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с психични разстройства или
деменция; предотвратяване
настаняването им в СИ

Хасково

Планиране за
изпълнение 2019-2020г

15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с деменция; предотвратяване
настаняването им в СИ

Димитровград

Планиране за
изпълнение през 20192020г.

10

10

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в СИ

Димитровград

Налична
продължаване
дейността

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в СИ

Харманли

Планиране за
реализация 20192020г.

От цялата област

0

0

10

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в СИ

Ивайловград

Планиране за старт
2019-2020г.

От цялата област

15

15

15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в СИ

Димитровград

Налична
продължаване
дейността

Капацитет

Целеви групи

Териториален обхват

2015

2016

2020

Лица с психични
разстройства или
деменция

От цялата област

0
+
0

0
+
0

15
+
15

Лица с деменция

От цялата област

0

0

Жени с умствена
изостаналост над
18 г.

От цялата област

10

Мъже с умствена
изостаналост над
18 г.

От цялата област

Мъже с умствена
изостаналост над
18 г.
Лица с умствена
изостаналост

Услуга - име, вид
физически
увреждания
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Центъра за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
психични
разстройства или
деменция –
2 бр.
Центъра за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
деменция
Защитено жилище
за пълнолетни
лица с умствена
изостаналост
ДДД
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост
Защитено жилище
за пълнолетни
лица с умствена
изостаналост
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
умствена

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
на услугата
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№
23.

24.

Област Хасково
Услуга - име, вид
изостаналост
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
физически
увреждания

Потребители

Капацитет

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
на услугата
Осигуряване на резидента грижа за
хора /мъже/ с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в СИ

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
Планиране за
изпълнение 20192020г

Целеви групи

Териториален обхват

2015

2016

2020

Лица/мъже/ с умствена
изостаналост

От цялата област

0

0

15

Лица с физически
увреждания

От цялата област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с физически увреждания и
предотвратяване настаняването им в СИ

Симеоновград

Планиране за
изпълнение 20192020г.

Симеоновград

25.

Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора

Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с
нужда от резидентна
грижа

От цялата област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора в среда близка до семейната
с цел предоставяне на

Димитровград

Планиране за 20192020г.

26.

Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора

Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с
нужда от резидентна
грижа

От цялата област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Тополовград

Планиране за 20192020г.

27.

Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора

Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с
нужда от резидентна
грижа

От цялата област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Свиленград

Планиране за 20192020г.

28.

Център за
настаняване от

Стари хора със
затруднения в

От цялата област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Стамболово

Планиране за 20192020г.
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№

Област Хасково

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален обхват

2015

2016

2020

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
на услугата

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Услуга -тип
име,завид
семеен
стари хора

самообслужването, с
нужда от резидентна
грижа

29.

Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора

Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с
нужда от резидентна
грижа

От цялата област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Минерални бани

Планиране за 20192020г.

31.

Дом за пълнолетни
лица с психични
разстройства
ДДД

Мъже с психически
разстройства

От цялата област

75

75

0

Осигуряване на постоянно 24-часово
обгрижване на лица с психически
разстройства

с. Радовец,
общ. Тополовград

Налична, предвидено
Преструктуриране с
цел закриване на
институцията 2020г

32.

Центъра за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
психични
разстройства –
4бр.
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост

Лица/мъже/ с психични
разстройства

От цялата област

0

0

60

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с психични разстройства и
извеждане на лица от ДВХПР с.
Радовец

Тополовград

Планиране за 20192020г.

Лица с умствена
изостаналост

От цялата област

0

0

14

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в СИ

Тополовград

Планиране за 20192020г.

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за деца
и пълнолетни
лица .

Деца и лица с
увреждания
Деца с увреждания в
семейна среда, вкл.
нуждаещи се от
почасови грижи;
Родители отглеждащи

Община Тополовград

50

50

60

Медицинска и социална рехабилитация,
консултации – социални, правни,
здравни, психологически, трудотерапия;
Умения за самостоятелност; Мобилни
услуги от рехабилитатор и психолог

Тополовград

Налична
продължаване
дейността и
увеличаване на
капацитета с 10
клиенти

33.

34.

30
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№

Област Хасково

Потребители
Целеви групи

Услуга - име, вид

35.

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за деца
и пълнолетни лица
с увреждания

36.

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за
пълнолетни лица с
увреждания

37.

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за деца
и пълнолетни лица
с увреждания

деца с увреждания;
Хора с увреждания с
чужда помощ и без
право на чужда помощ
Деца и лица с
увреждания
Деца с увреждания в
семейна среда, вкл.
нуждаещи се от
почасови грижи;
Родители отглеждащи
деца с увреждания;
Хора с увреждания с
чужда помощ и без
право на чужда помощ
Деца и лица с
увреждания
Деца с увреждания в
семейна среда, вкл.
нуждаещи се от
почасови грижи;
Родители отглеждащи
деца с увреждания;
Хора с увреждания с
чужда помощ и без
право на чужда помощ
Деца и лица с
увреждания
Деца с увреждания в
семейна среда, вкл.
нуждаещи се от
почасови грижи;
Родители отглеждащи
деца с увреждания;
Хора с увреждания с
чужда помощ и без

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Медицинска и социална рехабилитация,
консултации – социални, правни,
здравни, психологически, трудотерапия;
Умения за самостоятелност; Мобилни
услуги от рехабилитатор и психолог

Ивайловград

Планиране за
реализация 20192020г.

30

Медицинска и социална рехабилитация,
консултации – социални, правни,
здравни, психологически, трудотерапия;
Умения за самостоятелност; Мобилни
услуги от рехабилитатор и психолог

Симеоновград

Разкрита през м.май
2018г

30

Медицинска и социална рехабилитация,
консултации – социални, правни,
здравни, психологически, трудотерапия;
Умения за самостоятелност; Мобилни
услуги от рехабилитатор и психолог

Минерални Бани

Планиране за
реализация 20192020г.

Капацитет
Териториален обхват

2015

2016

2020

Община Ивайловград

0

0

30

Община
Симеоновград

0

0

Община Минерални
Бани

0

0

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
на услугата
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№

Област Хасково

Потребители
Целеви групи

38.

Услуга - име, вид
Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за деца
и пълнолетни лица
с увреждания

право на чужда помощ
Деца и лица с
увреждания
Деца с увреждания в
семейна среда, вкл.
нуждаещи се от
почасови грижи;
Родители отглеждащи
деца с увреждания;
Хора с увреждания с
чужда помощ и без
право на чужда помощ
Лица с увреждания
увреждания в семейна
среда, вкл. нуждаещи се
от почасови грижи; Хора
с увреждания с чужда
помощ и без право на
чужда помощ
Жени с психически
разстройства

Капацитет

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
на услугата
Медицинска и социална рехабилитация,
консултации – социални, правни,
здравни, психологически, трудотерапия;
Умения за самостоятелност; Мобилни
услуги от рехабилитатор и психолог

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
Планиране за
реализация през 2020г.

Териториален обхват

2015

2016

2020

Община Хасково

0

0

20

Свиленград

0

0

30

Медицинска и социална рехабилитация,
консултации – социални, правни,
здравни, психологически, трудотерапия;
Умения за самостоятелност; Мобилни
услуги от рехабилитатор и психолог

Свиленград

Нова, панирана чрез
трансформиране на
ДЦВУ през 2019г.

От цялата област

70

60

35

Осигуряване на постоянно 24-часово
обгрижване на лица с психически
разстройства

с. Пъстрогор
общ. Свиленград

4

4

4

Резидентна грижа – постоянно 24часово обгрижване лица с психични
разстройства, при които има установени
личностни способности за
психологическа рехабилитация и
последваща социална реинтеграция

с. Пъстрогор
общ. Свиленград

Налична , предвидено
намаляне на капацитет
за 2020г чрез
изграждане на ЦНСТ за
лица с психически
разстройства.
Налична
продължаване
дейността

0
+
0

15
+
15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с психични разстройства и
извеждане на лица от ДВХПР
Свиленград и/или лица с ПР от

Свиленград

0
+
0

39.

ЦСРИ за
пълнолетни лица с
увреждания;

40.

Дом за пълнолетни
лица с психични
разстройства
ДДД

41.

Преходно жилище
за пълнолетни
лица
ДДД

За лица изведени от СИ
за възрастни с психични
разстройства

От цялата област

42.

Центъра за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с

Лица /жени/ с психични
разстройства

От цялата област

Хасково

Планиране за 20192020г.
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№

43.

Област Хасково
Услуга - име, вид
психични
разстройства –
2 бр.
Дом за стари хора
ДДД

44.

Дом за стари хора

45.

Дом за стари хора
ДДД

46.

Дом за стари хора
ДДД

47.

Частен Дом за
стари хора
„Калина”

48.

Дом за пълнолетни
лица със сетивни
увреждания
ДДД

49.

Домашен социален
патронаж

Потребители

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Осигуряване на 24-часово обгрижване,
предоставяне на храна, здравна и
мед.грижа, осигуряване на трудо- и арт
терапия, други.

Харманли

Налична
продължаване
дейността

30

Осигуряване на 24-часово обгрижване,
предоставяне на храна, здравна и
мед.грижа, осигуряване на трудо- и арт
терапия, други.

Минерални бани

Финансиране по проект

20

20

Осигуряване на 24-часово обгрижване,
предоставяне на храна, здравна и
мед.грижа, осигуряване на трудо- и арт
терапия, други.

Ивайловград

Налична
продължаване
дейността

160

160

130

Осигуряване на 24-часово обгрижване,
предоставяне на храна, здравна и
мед.грижа, осигуряване на трудо- и арт
терапия, други.

Хасково

От цялата страна

15

15

15

Осигуряване на 24-часово обгрижване,
предоставяне на храна, здравна и
мед.грижа, осигуряване на трудо- и арт
терапия, други.

Димитровград

Налична
продължаване
дейността с
планирано намаляне
на капацитет за 2020г
Налична –
собствено
финансиране

Област Хасково

30

30

30

Осигуряване на резидентна грижа за
хора със сетивни увреждания., за които
не са на лице възможности за връщане в
семейна среда

Хасково

Налична

Цялата област

1 565
/общ
Капа

1 565
/общ
Капа

1 700
/общ
Капа

Мобилна услуга за обхващане на селата
– предоставяне на храна, комуналнобитови услуги, помощ в домакинството,

Област Хасково

Налична
продължаване
дейността с планирани

Капацитет

Целеви групи

Териториален обхват

2015

2016

2020

Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с
нужда от резидентна
грижа
Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с
нужда от резидентна
грижа
Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с
нужда от резидентна
грижа
Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с
нужда от резидентна
грижа
Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с
нужда от резидентна
грижа
Лица над 18 г. със
сетивни увреждания

От цялата област

40

40

40

Минерални бани

0

0

От цялата област

20

От цялата област

Самотно живеещи стари
хора с увреждания и/или
със затруднения в

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
наместната
услугатаобщност
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№

Област Хасково

Потребители
Целеви групи

Услуга - име, вид

50.

Обществена
трапезария
Фонд „ Социална
закрила”

51.

Клуб на
пенсионера

52.

Клуб на инвалида

53.

Личен асистент

54.

Социален асистент
- услуга по проекти
от ОП” Развитие на
човешките
ресурси”/ 2014г2020г./

самообслужването,
които имат нужда от
грижа в семейна среда
Самотно живеещи стари
хора в отдалечени нас.
места без достъп до
услуги
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с
ниски доходи, хора с
увреждания с ниски
доходи и др.
Пенсионери, които
нямат сериозни
здравословни проблеми
и се обслужват сами
Хора с увреждания,,
които имат възможност
да се предвижват
Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни
състояния, които не
могат или са много
затруднени да се
обслужват сами
Лица с трайни
увреждания, с тежки
здравословни
състояния, които не
могат или са много
затруднени да се
обслужват сами

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
наздравна
услугата
и мед.грижа, осигуряване на
трудо- и арт терапия, други.

Местоположение

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
разширения
по общини
/ виж . таб. по общини
приложение. /

450
/общ
Капа
цитет/

Осигуряване на топла и питателна храна
за лица в крайна бедност и др.

Област Хасково

Налична в някои
общини дейността с
планирани разширения
по общини

местна
дейнос
т на
общини
те
местна
дейност на
общини
те

местна
дейност
на
общини
те
местна
дейност на
общини
те

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
– социално, здравно и правно

Област Хасково

Налична,
продължаване на
дейността

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

Област Хасково

Налична,
продължаване на
дейността

74 –
НП
АХУ

74 –
НП
АХУ

720
ДДД

Във всички общини
от областта

Налична, чрез
национална програма
изпълнявана от ДСП в
обл. Х-во
Налична, чрез фин. по
проекти

0

0

364
ДДД

Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на алтернативен избор
за професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са в
риск от зависимост от институционален
тип грижи.

Във всички общини
от областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се
реализира от НПО
и/или община.

Капацитет
Териториален обхват

2015
циет/

2016
циет/

2020
циет/

Цялата област

378
/общ
Капа
цитет/

378
/общ
Капа
цитет/

Цялата област

местна
дейнос
т на
общини
те
местна
дейност на
общини
те

Цялата област

Цялата област

Цялата област
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№

Област Хасково

Потребители

Капацитет

55.

Услуга - име, вид
Домашен
Помощник - услуга
по проекти от ОП”
Развитие на
човешките
ресурси”/ 2014г2020г./

Лица с трайни
увреждания, с тежки
здравословни
състояния, които не
могат или са много
затруднени да се
обслужват сами

Цялата област

2015
0

56.

Социално
предприемачество

Лица с увреждания.
Безработни лица с
намалена
работоспособност и др.
лица от уязвими групи,
които са изолирани от
трудовия пазар

Цялата област

-

Целеви групи

Териториален обхват

2016
0

2020
295
ДДД

-

300

Съдържание – основни дейности, фокус на
услугата. Планирани насоки за развитие
наОсигуряване
услугата на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

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.

Местоположение
Във всички общини
от областта

Във всички общини
от областта

Статус към 2018 и
етапи/стъпки за
развитие
на услугата
При
възможност
за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се
реализира от НПО
и/или община.

Нова планиране при
възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се
реализира от НПО
и/или община.

6.2 КОРЕКЦИИ ПО ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ НА ПЛАНИРАНЕТО ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО
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Териториален разрез на планирането по общини в област Хасково
6.2.1 Планирани услуги в община Димитровград
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

1

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
– държавно
делегирана
дейност (ДДД)1
Звено “Майка и
бебе”

Деца и семейства в риск
Деца в риск от отпадане от
училище; или отпаднали от
училище

3

Приемна грижа

Грижа за изоставени деца

4

Кризисен
център

Деца и лица пострадали от
домашно насилие или
станали жертва на трафик

2

1

Бременни жени и майки в риск

Капацитет
Териториален
обхват
Община
Димитровград

2015

2016

2020

50

50

50

В общините,
където има
родилни
отделения:
Хасково
Димитровград
Харманли
Свиленград
Община
Димитровград

0

0

40

64

64

64

Територията на
цялата страна

8

20

20

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Димитровград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в
училище, Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Превенция на изоставяне на деца (0 до
3 год.). Временно настаняване до 6 м.
на бременни и майки в риск да
изоставят децата си, насърчава
родителската привързаност, подпомага
млади майки чрез социално,
психологическо и юридическо
консултиране и подкрепа
Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни
родители, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;

Димитровград

Налична, продължаване
дейността . Към 11.2018г.
капацитетът на услугата е
44.

Димитровград

Социална услуга, която да
се реализира при
възможност за
финансиране да се
изпълнява от НПО и/или
община в смесена
дейност с медицинското
заведение след 2019г.
Част от Областния екип
по приемна грижа

Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,

Димитровград

Димитровград

Налична - ДДД през
2018г.

Услугите, предоставяни като държавно-делегирани дейности са отбелязани със съкращението ДДД

2 МД – местна дейност
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

5

6

7

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Димитровград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Във всички
общини

Налична, за
допълнителни дейности.
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Разработване на програми, ползващи
иновативни методи с цел въвличане и
оказване на социално и личностно
въздействие на децата с проблемно
поведение, респективно оказване на
подкрепа за техните семейства
механизъм или процедура за
координация на областно ниво между
РИО на МОН, общините; РДСП (ДСП),
НПО и др.
Резидентна грижа семеен тип на деца
без увреждания, отглеждани в област
Хасково

Във всички
общини

Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Димитровград

Налична- планирано
увеличаване на
капацитета с 4 места за
2019-2020г.

2020
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители

Масови детски
градини и
училища;
ресурсни
учители
Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

Деца с увреждания в семейна
среда

Община
Димитровград

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Димитровград

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца без
увреждания
/ЦНСТДБУ/

Деца и младежи, лишени от
родителска грижа от 3г. до
18г. без увреждане

От цялата
област

6

6

10

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни

Деца и младежи до 35 години
с увреждания

От цялата
област

14

14

14

Постепенно извеждане в резидентна
грижа семеен тип на деца с
увреждания, отглеждани в СИ извън
област Хасково

Димитровград

Налична , продължаване
на дейността с капацитет
14 места

Възрастни хора с деменция

Община
Димитровград

0

0

15

Резидентна грижа – 24-часово
обгрижване на лица с деменция,
предоставяне на социална подкрепа и
задоволяване на личностните

Димитровград

Нова, планиране за
стартиране през 20192020 год.

8

9
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

11
12

13

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

лица с деменция
10

Общ.
Димитровград
Местоположение

потребности.

Дневен център
за пълнолетни
лица с
увреждания
(ДДД)
Център за ранна
интервенция на
уврежданията
Дневен център
за деца с
увреждания.

Хора с увреждания със и без
чужда помощ; Възрастни хора
с различни увреждания,
живеещи в семейна среда

Община
Димитровград

34

34

34

Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Димитровград

Налична , продължаване
дейността с капацитет 34
места

Деца с увреждания от 0 до 3
годишна възраст и техните
семейства
Деца с увреждания

Димитровград

0

0

15

Ранна интервенция на уврежданията
на деца от 0-3 години.

Димитровград

Планирана за разкриване
през периода 2019-2020г.

Димитровград

30

30

30

Димитровград

Налична- продължаване
дейността

Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни
лица с умствена
изостаналост

Лица с умствена изостаналост

От цялата
област

15

15

15

Превенция на изоставянето
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи
Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в
СИ

Димитровград

Налична, продължаване
дейността с капацитет 15
места

Център за
временно
настаняване на
бездомни лица

Лица, напускащи местата за
лишаване от свобода, лица
със зависимости, бездомни и
др.

Община
Димитровград

0

20

20

Осигуряване на подслон, храна,
социални консултации, посредничество
за намиране на работа, жилище и
финансова подкрепа.

Димитровград

Нова, за стартиране през
2019 год.

Консултативен
център за
социална
рехабилитация
и интеграция в
помощ и

Всеки един гражданин на Р.
България, от всяка една
възрастова група- може да
бъде потърпевш. Услугите в
Консултативните центрове са
предназначени за всички

Община
Димитровград

80

120

160

Целеви групи са пострадалите от
насилие, професионалисти работещи по
проблема, институциите и НПО,
предлагащи услуги за тях.
Услугата обхваща една обществено
значима област, а именно по-добра

Хасково
Димитровград

Налична

14

15
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

подкрепа на
пострадали от
насилие лица.

пострадали лица, които към
дадения момент имат нужда
от помощ и подкрепа.

Домашен
социален
патронаж
Общинска
дейност

Самотно живеещи стари хора
с увреждания и/или със
затруднения в самообслужването, които имат нужда от
грижа в семейна среда
Самотно живеещи стари хора
в отдалечени нас. места без
достъп до услуги

17

Обществена
трапезария

Самотно живеещи стари хора;
пенсионери с ниски доходи,
хора с увреждания с ниски
доходи и др.

18

Клуб на
пенсионера общинска
дейност
Клуб на
инвалида общинска
дейност
Дневен център
за стари хора
(ДЦСХ) ДДД

16

19

20

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Димитровград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020
интеграция на уязвими групи, каквато е
групата на пострадалите от домашно
насилие.
Услугата е пряко свързана с проблемите
на социалното дело и
здравеопазването.

250

500

500

Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Димитровград

Налична , планирано
разширяване на
дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
изолирани населени
места

Община
Димитровград

152

200

200

Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Димитровград

Налична планиране във
вс. общини (финансирана
чрез ФСП през зимния
сезон или чрез общински
бюджет)

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами
Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Димитровград

МД2

МД2

МД2

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Димитровград

Налични и
нови дейности

МД2

МД2

МД2

Димитровград

Налични и разширяване с
нови дейности

Самотно живеещи стари хора;
пенсионери с ниски доходи,
които могат да се обслужват

Димитровград

0

20

20

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

Димитровград

Нова за планиране през
2019г.

Община
Димитровград

Димитровград
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

21

22
21

23

24

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

2020

От цялата
област

10

10

10

Стари хора със затруднения в
самообслужването, с нужда от
резидентна грижа
Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами

От цялата
страна

15

15

15

Димитровград

11
НП
АХУ

11
НП
АХУ

170
ДДД

Социален
асистент

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат или
са много затруднени да се
обслужват сами

Димитровград

0

100
ОП
РЧР
100

Домашен
помощник -

Лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат или
са много затруднени да се
обслужват сами

Димитровград

0

70

Защитено
жилище за хора
с умствена
изостаналост
Частен Дом за
стари хора
„Калина”
Личен асистент

сами
Жени с умствена
изостаналост над 18 г.

140
ДДД

75
ДДД

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Димитровград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в
СИ
Резидентна грижа – нужда от
постоянно 24-часово обгрижване

Димитровград

Налична - продължаване
дейността с капацитет 10
места

Димитровград

Налична

Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са
в риск от зависимост от
институционален тип грижи.

Димитровград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
- ДДД

Във всички
общини от
областта

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
-ДДД

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Във всички
общини от
областта

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД
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№

25

Услуга, вид

Социално
предприемачест
во

Потребители

Капацитет

Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2020

Лица с увреждания.
Безработни лица с намалена
работоспособност и др. лица
от уязвими групи, които са
изолирани от трудовия пазар

Цялата област

-

-

300

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Димитровград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

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.

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.

6.2.2 Планирани услуги в община Ивайловград
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

1

Приемна грижа

Грижа за изоставени деца

Община
Ивайловград

1

3

5

2

Дневен център
за деца с
увреждания (ДДД)

Деца с увреждания

Община
Ивайловград

22

22

22

4

Масови детски
градини и

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Ивайловград

Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни родители, наблюдение и подкрепа за приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;
Превенция на изоставянето
Консултиране,дневна,грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и

Общ.
Ивайловград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Ивайловград

Налична, част от
Областния екип по
приемна грижа.

Ивайловград

Налична – продължаване
на дейността с капацитет
22 места

Във всички
общини

Налична, за
допълнителни дейности.
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

5

6

7

8

9

училища;
ресурсни
учители
Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Ивайловград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Ивайловград

Домашен
социален
патронаж
Общинска
дейност

Самотно живеещи стари хора
с увреждания и/или със
затруднения в
самообслужва-нето, които
имат нужда от грижа в
семейна среда
Самотно живеещи стари хора
в отдалечени нас. места без
достъп до услуги

Ивайловград

120

140

150

Обществена
трапезария

Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания с
ниски доходи и др.

Община
Ивайловград

0

0

Клуб на
пенсионера общинска
дейност
Клуб на

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами
Хора с увреждания,, които

Ивайловград

МД

Ивайловград

МД

Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Разработване на програми, ползващи
иновативни методи с цел въвличане и
оказване на социално и личностно
въздействие на децата с проблемно
поведение, респективно оказване на
подкрепа за техните семейства
механизъм или процедура за
координация на областно ниво между
РИО на МОН, общините; РДСП (ДСП),
НПО и др.
Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Във всички
общини

Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Във всички
общини

Налична - разширяване на
дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
изолирани населени
места

50

Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Ивайловград

Нова за планиране

МД

МД

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Ивайловград

Налични и
нови дейности

МД

МД

Осигуряване на лични и социални

Ивайловград

Налични и разширяване с
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

имат възможност да се
предвижват
Лица с умствена
изостаналост

От цялата
област

0

0

10

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за
деца и
пълнолетни лица
с увреждания

Деца и лица с увреждания
Деца с увреждания в
семейна среда, вкл.
нуждаещи се от почасови
грижи; Родители отглеждащи
деца с увреждания; Хора с
увреждания с чужда помощ и
без право на чужда помощ

Община
Ивайловград

0

0

30

12

Дом за стари
хора (ДСХ) ДДД

Община
Ивайловград

20

20

13

Личен асистент

Стари хора със затруднения
в самообслужването, които
имат нужда от резидентна
грижа
Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами

1
НП
АХУ

5
НП
АХУ

11.

Община
Ивайловград

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

инвалида общинска
дейност
Защитено
жилище за
пълнолетни лица
умствена
изостаналост

10

Общ.
Ивайловград
Местоположение

контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно за хората с
увреждания
Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в
СИ

нови дейности
Ивайловград

Планиране за 2019г. с
капацитет 10 места

Медицинска и социална
рехабилитация, консултации –
социални, правни, здравни,
психологически, трудотерапия; Умения
за самостоятелност; Мобилни услуги от
рехабилитатор и психолог

Ивайловград

Планиране за реализация
2019-2020г.

20

Резидентна грижа – нужда от
постоянно 24-часово обгрижване

Ивайловград

60
ДДД

Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.

Ивайловград

Налична – продължаване
на дейността с капацитет
20 места
Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

14

15

16

Социален
асистент

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Домашен
помощник

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни състояния, които не могат или са
много затруднени да се
обслужват сами

Социално
предприемачест
во

Лица с увреждания.
Безработни лица с намалена
работоспособност и др. лица
от уязвими групи, които са
изолирани от трудовия пазар

Капацитет
Териториален
обхват

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

Община
Ивайловград

0

0

5
ДДД

Община
Ивайловград

0

0

5
ДДД

Цялата област

-

-

300

Общ.
Ивайловград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са
в риск от зависимост от
институционален тип грижи.

Ивайловград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Ивайловград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

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.

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.
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6.2.3 Планирани услуги в община Любимец
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват
Община
Любимец

1

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
(ДДД)

Деца и семейства в риск
Деца в риск от отпадане от
училище; или отпаднали от
училище.

2

Приемна грижа

Грижа за изоставени деца

Община
Любимец

3

Масови детски
градини и
училища;
ресурсни
учители
Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Любимец

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Любимец

4

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Любимец
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2016

2020

0

0

30

Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в
училище, Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството

Любимец

Нова, планиране за
реализация 2019-2020г.

0

3

5

Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни
родители, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители

Любимец

Налична, част от
Областния екип по
приемна грижа.

Във всички
общини

Налична, за
допълнителни дейности.
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Разработване на програми, ползващи
иновативни методи с цел въвличане и
оказване на социално и личностно
въздействие на децата с проблемно
поведение, респективно оказване на
подкрепа за техните семейства
механизъм или процедура за
координация на областно ниво между
РИО на МОН, общините; РДСП (ДСП),
НПО и др.

Във всички
общини

Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват
Община
Любимец

2016

2020

0

0

20

Община
Любимец

280

280

280

0

0

50

Община
Любимец

МД

МД

МД

Община
Любимец

МД

МД

МД

5
НП
АХУ

10
НП
АХУ

50
ДДД

5

Дневен център
за стари хора

Самотно живеещи стари хора
със затруднения в
самообслужването, които
имат нужда от грижа в
семейна среда

6

Домашен
социален
патронаж
Общинска
дейност

Самотно живеещи стари хора
с увреждания и/или със
затруднения в
самообслужва-нето, които
имат нужда от грижа в
семейна среда
Самотно живеещи стари хора
в отдалечени нас. места без
достъп до услуги

7

Обществена
трапезария

Община
Любимец

8

Клуб на
пенсионера общинска
дейност
Клуб на
инвалида общинска
дейност

Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания с
ниски доходи и др.
Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами
Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват
Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват

Община
Любимец

9

10

Личен асистент

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Любимец
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Любимец

Планиране за 2019-2020г.
с капацитет 20 места.

Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Любимец

Налична - разширяване на
дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
изолирани населени
места

Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Любимец

Нова за планиране след
2019г.

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Любимец

Налична

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

Любимец

Налична

Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на

Любимец

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

12

13

Социален
асистент

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Домашен
помощник -

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Социално
предприемачест
во

Лица с увреждания.
Безработни лица с намалена
работоспособност и др. лица
от уязвими групи, които са
изолирани от трудовия пазар

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

сами

11

Общ. Любимец
Местоположение

семейства, в които има лице с трайно
увреждане.
Община
Любимец

0

0

10
ДДД

Община
Любимец

0

0

10
ДДД

Цялата област

-

-

300

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са
в риск от зависимост от
институционален тип грижи.

Любимец

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Любимец

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

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.

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.

6.2.4 Планирани услуги в община Маджарово
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват
Община
Маджарово

1

Приемна грижа

Грижа за изоставени деца

2

Масови детски
градини и
училища;
ресурсни
учители
Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Маджарово

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Маджарово

Домашен
социален
патронаж
Общинска
дейност

Самотно живеещи стари хора
с увреждания и/или със
затруднения в
самообслужва-нето, които
имат нужда от грижа в
семейна среда
Самотно живеещи стари хора
в отдалечени нас. места без
достъп до услуги
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания с

3

4

5

Обществена
трапезария

2015
0

2016

2020

1

3

35

35

50

0

0

30

Община
Маджарово

Община
Маджарово

Съдържание – основни дейности, фокус
на услугата

Общ.
Маджарово
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни родители,
наблюдение и подкрепа за приемните
родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители

Маджарово

Налична, част от
Областния екип по
приемна грижа.

Във всички
общини

Налична, за
допълнителни дейности.
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Разработване на програми, ползващи
иновативни методи с цел въвличане и
оказване на социално и личностно
въздействие на децата с проблемно
поведение, респективно оказване на
подкрепа за техните семейства
механизъм или процедура за
координация на областно ниво между
РИО на МОН, общините; РДСП (ДСП),
НПО и др.
Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Във всички
общини

Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Маджарово

Налична - разширяване на
дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
изолирани населени
места

Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Маджарово

Нова за планиране
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

6

ниски доходи и др.
Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами
Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Териториален
обхват

2015

2016

2020

Съдържание – основни дейности, фокус
на услугата

Общ.
Маджарово
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Община
Маджарово

МД

МД

МД

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Маджарово

Налични и разширяване с
нови дейности

Община
Маджарово

МД

МД

МД

Маджарово

Налични и разширяване с
нови дейности

Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами

Община
Маджарово

0
НП
АХУ

5
НПА
ХУ

55
ДДД

Маджарово

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД.

30
ОП
ЧРЧ

30
ОП
ЧРЧ

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно за хората
всички увреждания
Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.

Социален
асистент

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Община
Маджарово

0

0

5
ДДД

10

Домашен
помощник -

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Община
Маджарово

0

0

5
ДДД

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Маджарово

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД.

11

Социално

Лица с увреждания.

Цялата област

-

-

300

Реализиране на стопанска дейност под

Във всички

При възможност за

7

8

9

Клуб на
пенсионера общинска
дейност
Клуб на
инвалида общинска
дейност
Личен асистент

Капацитет

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са в
риск от зависимост от институционален
тип грижи.

Маджарово

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД.
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

предприемачест
во

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности, фокус
на услугата

Общ.
Маджарово
Местоположение

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.

общини от
областта

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

Безработни лица с намалена
работоспособност и др. лица
от уязвими групи, които са
изолирани от трудовия пазар

финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.

6.2.5 Планирани услуги в община Минерални бани
№

Услуга, вид

Потребители

Целеви групи

Капацитет

Териториален
обхват
Община
Минерални Бани

1.

Приемна грижа

Грижа за изоставени деца

2.

Масови детски
градини и
училища;
ресурсни
учители
Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Минерални Бани

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Минерални Бани

3.

2015
5

2016

2020

7

10

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Минерални
бани
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни
родители, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители

Минерални Бани

Налична-част от
Областния екип по
приемна грижа

Във всички
общини

Налична, за
допълнителни дейности.
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Разработване на програми, ползващи
иновативни методи с цел въвличане и
оказване на социално и личностно
въздействие на децата с проблемно

Във всички
общини

Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище
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№

Услуга, вид

Потребители

Целеви групи

Капацитет

Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

4.

Дневен център
за стари хора

Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, които могат да се
обслужват сами

Община
Минерални Бани

0

0

20

5.

Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора

Стари хора със затруднения
в самообслужването, с нужда
от резидентна грижа

Община
Минерални Бани

0

0

15

6.

Дом за стари
хора

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

Община
Минерални Бани

0

0

30

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за
пълнолетни лица
и деца с
увреждания

Деца и лица с увреждания
Деца с увреждания в
семейна среда, вкл.
нуждаещи се от почасови
грижи; Родители отглеждащи
деца с увреждания; Хора с
увреждания с чужда помощ и

Община
Минерални Бани

0

0

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

училища, МОН)

7.

Общ.
Минерални
бани
Местоположение

30

поведение, респективно оказване на
подкрепа за техните семейства
механизъм или процедура за
координация на областно ниво между
РИО на МОН, общините; РДСП (ДСП),
НПО и др.
Осигуряване на храна, лични и
социални контакти, консултации

Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Минерални Бани

Нова за
планиране за 2019-2020.

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Минерални Бани

Нова за
планиране за 2019-2020г.

Осигуряване на 24 часова грижа за
стари хора

Минерални Бани

Медицинска и социална
рехабилитация, консултации –
социални, правни, здравни,
психологически, трудотерапия; Умения
за самостоятелност; Мобилни услуги от
рехабилитатор и психолог

Минерални Бани

Нова за
планиране за 2019-2020г.

Нова планирана за стартиране
2019-2020г.
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№

Услуга, вид

Потребители

Целеви групи
8.

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

9.

Домашен
социален
патронаж
Общинска
дейност

10.

Обществена
трапезария

11.

12.

13.

Клуб на
пенсионера общинска
дейност
Клуб на
инвалида общинска
дейност
Личен асистент

без право на чужда помощ
Деца и семейства в риск

Капацитет

Териториален
обхват
Община
Минерални бани

2015

2016

2020

0

0

20

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Минерални
бани
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в
училище,
Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Минерални бани

Финансиране по проект.
Нова, планиране за
разкриване през 20192020 година

Минерални Бани

Нова планирана за 2019г.

Самотно живеещи стари хора
с увреждания и/или със
затруднения в
самообслужва-нето, които
имат нужда от грижа в
семейна среда
Самотно живеещи стари хора
в отдалечени нас. места без
достъп до услуги
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания с
ниски доходи и др.
Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами
Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Община
Минерални Бани

0

0

50

Община
Минерални Бани

80

100

100

Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Минерални Бани

Налична

Община
Минерални Бани

МД

МД

МД

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Минерални Бани

Налична

Община
Минерални Бани

МД

МД

МД

Минерални Бани

Налична

Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,

Община
Минерални Бани

4
НП
АХУ

4
НП
АХУ

80
ДДД

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно за хората с
увреждания
Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то

Минерални бани

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД
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№

Услуга, вид

Потребители

Целеви групи

Капацитет

Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Социален
асистент

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Община
Минерални Бани

15.

Домашен
помощник

Лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Община
Минерални Бани

16.

Социално
предприемачест
во

Лица с увреждания.
Безработни лица с намалена
работоспособност и др. лица
от уязвими групи, които са
изолирани от трудовия пазар

Цялата област

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Минерални бани

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

2020

които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами
14.

Общ.
Минерални
бани
Местоположение

си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са
в риск от зависимост от
институционален тип грижи.

0

0

20
ДДД

0

0

20
ДДД

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Минерални бани

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

-

-

300

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.

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.

6.2.6 Планирани услуги в община Свиленград
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№

Услуга, вид

Капацитет

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

2020

10

20

1

Приемна грижа

Грижа за изоставени деца

Всички общини
от областта,
вкл.и общ.
Свиленград

2

Масови детски
градини и
училища;
ресурсни
учители
Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Свиленград

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Свиленград

4

Звено “Майка и
бебе”

Бременни жени и майки в
риск

В общините,
където има
родилни
отделения:
Хасково
Димитровград
Харманли
Свиленград

0

0

40

5

Дневен център
за деца с

Деца и младежи с
увреждания

Свиленград

20

20

20

3

7

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Свиленград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни родители, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители

Област Хасково

НАЛИЧНА , част от
Областния екип по
приемна грижа

Във всички
общини

Налична, за
допълнителни дейности.
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Разработване на програми, ползващи
иновативни методи с цел въвличане и
оказване на социално и личностно
въздействие на децата с проблемно
поведение, респективно оказване на
подкрепа за техните семейства
механизъм или процедура за
координация на областно ниво между
РИО на МОН, общините; РДСП (ДСП),
НПО и др.
Превенция на изоставяне на деца (0 до
3 год.). Временно настаняване до 6 м.
на бременни и майки в риск да
изоставят децата си, насърчава
родителската привързаност, подпомага
млади майки чрез социално,
психологическо и юридическо
консултиране и подкрепа

Във всички
общини

Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Област Хасково

Социална услуга, която да
се реализира при
възможност за
финансиране да се
изпълнява от НПО и/или
община в смесена
дейност с медицинското
заведение

Консултиране,дневна,грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,

Свиленград

Налична , продължаване
на дейността
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№

Услуга, вид

Целеви групи

увреждания
ДЦДУ
/ДДД/
Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи
без увреждания

6

Капацитет

Потребители
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Свиленград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи

Деца и младежи до 35 години
без увреждания

От цялата
област

10

10

10

Постепенно извеждане в резидентна
грижа семеен тип на деца без
увреждания, отглеждани в СИ

Свиленград

Налична, финансирана по
проект,
през 2016г. преминава в
ДДД

Дом за
пълнолетни лица
с психични
разстройства

Жени с психически
разстройства

От цялата
област

70

60

35

Осигуряване на 24- грижа за лица с
психически разстройства

с. Пъстрогор
общ. Свиленград

Налична , планирано
намаляване на капацитет
2020г на 35 потребители

Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора

Стари хора със затруднения
в самообслужването, с нужда
от резидентна грижа

От цялата
област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Свиленград

Нова;
Планирана за 2019г.

Кризисен център
/ДДД/

Деца и лица пострадали от
домашно насилие или
станали жертва на трафик

Територията на
цялата страна

0

0

10

Свиленград

Нова;
Планирана за старт 20192020г.

10

Център за
временно
настаняване

Област Хасково

0

0

15

Свиленград

Нова;
Планирана за 2019-2020г.

11

Дневен център
за пълнолетни
лица с
увреждания
(ДДД)

Деца придружени с родители
или лица временно
останали без подслон;
жертва на трафик
Хора с увреждания със и без
чужда помощ; Възрастни
хора с различни увреждания,
живеещи в семейна среда

Свиленград

15

15

0

Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.
Осигуряване на подслон, храна,
социални консултации, посредничество
за намиране на работа, жилище и
финансова подкрепа.
Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Свиленград

Налична, панирана за
трансформиране 2019г. в
ЦСРИ

7

8

9
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№

Услуга, вид

Целеви групи
12

13

14

15

16

17

Дневен център
за пълнолетни
лица с
увреждания със
седмична грижа
(ДДД)
ЦСРИ за
пълнолетни лица
с увреждания

ЦНСТ за
пълнолетни лица
с психични
разстройства 2 бр.
/ДДД/
Преходно
жилище
/ДДД/
Домашен
социален
патронаж
Общинска
дейност

Обществена
трапезария

Капацитет

Потребители
Териториален
обхват

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

Общ.
Свиленград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Хора с увреждания със и без
чужда помощ; Възрастни
хора с различни увреждания,
живеещи в семейна среда

Свиленград

20

20

20

Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Свиленград

Налична, продължава
дейността

Лица с увреждания
увреждания в семейна среда,
вкл. нуждаещи се от
почасови грижи; Хора с
увреждания с чужда помощ и
без право на чужда помощ
Възрастни хора с психични
разстройства, за лица от СИ
за възрастни с психични
разстройства

Свиленград

0

0

30

Свиленград

Нова, панирана чрез
трансформиране на
ДЦВУ за 2019-2020г.

Област Хасково

0

0

15
+
15

Медицинска и социална
рехабилитация, консултации –
социални, правни, здравни,
психологически, трудотерапия; Умения
за самостоятелност; Мобилни услуги от
рехабилитатор и психолог
Осигуряване на резидентна грижа за
хора с психични разстройства , за които
не са на лице възможности за връщане
в семейна среда

Свиленград

Нова, планирана за 2019
г.

За лица изведени от СИ за
възрастни с психични
разстройства.
Самотно живеещи стари хора
с увреждания и/или със
затруднения в
самообслужва-нето, които
имат нужда от грижа в
семейна среда
Самотно живеещи стари хора
в отдалечени нас. места без
достъп до услуги
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания с

От цялата
област

4

4

4

Подготовка на извеждане на лица,
отглеждани в СИ

Пъстрогор,
Свиленград

Налична– продължаване
на дейността

Свиленград

320

320

320

Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Свиленград

Налична – продължаване
на дейността

Свиленград

0

0

30

Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Свиленград

При необходимост, нова
за планиране
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№

Услуга, вид

Целеви групи

18

19

20

Клуб на
пенсионера общинска
дейност
Клуб на
инвалида общинска
дейност
Личен асистент

Капацитет

Потребители

ниски доходи и др.
Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами
Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Териториален
обхват

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

Общ.
Свиленград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Свиленград

МД

МД

МД

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Свиленград

Налична

Свиленград

МД

МД

МД

Свиленград

Налична

Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами

Свиленград

3НП
АХУ

3НП
АХУ

70
ДДД

Свиленград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

60ОП
РЧР
0

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно за хората с
увреждания
Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневието
си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са
в риск от зависимост от
институционален тип грижи.
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Свиленград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

Свиленград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

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

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.

21

Социален
асистент

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Свиленград

60 ОП
РЧР
0

22

Домашен
помощник

Свиленград

33

33

20
ДДД

23

Социално
предприемачест
Во- обществена
пералня

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни състояния, които не могат или са
много затруднени да се
обслужват сами
Лица с увреждания.
Безработни лица с намалена
работоспособност и др. лица
от уязвими групи, които са
изолирани от трудовия пазар

Цялата област

-

-

300

20
ДДД
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№

Услуга, вид

Капацитет

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Свиленград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Общ.
Симеоновград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020
пазар. Предоставя се възможност за
професионално обучение и възможност
за социална реинтеграция на лицата.

6.2.7 Планирани услуги в община Симеоновград
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

1

2
3

Капацитет
Териториален
обхват
Община
Симеоновград

Приемна грижа

Грижа за изоставени деца

Масови детски
градини и
училища;
ресурсни учители

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Симеоновград

Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Симеоновград

2015
0

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

3

5

информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни
родители, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители

Симеоновград

Налична, част от
Областния екип по
приемна грижа

Във всички
общини

Налична, за
допълнителни дейности.
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Разработване на програми, ползващи
иновативни методи с цел въвличане и
оказване на социално и личностно
въздействие на децата с проблемно
поведение, респективно оказване на
подкрепа за техните семейства
механизъм или процедура за
координация на областно ниво между
РИО на МОН, общините; РДСП (ДСП),
НПО и др.

Във всички
общини

Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

4

5

6

7

8

Капацитет
2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Симеоновград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица
с физически
увреждания
/ДДД/
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица
с умствена
изостаналост
Център за
социална
реабилитация и
интеграция на
лица с
увреждания
Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

Лица с физически
увреждания

Териториален
обхват
Община
Симеоновград

2016

2020

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с физически увреждания и
предотвратяване настаняването им в
СИ

Симеоновград

Нова – планиране за
стартиране 2019-2020
година

Лица /мъже/ с умствена
изостаналост

От цялата
област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора /мъже/ с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в
СИ

Симеоновград

Планиране за изпълнение
2019-2020г.

Хора с увреждания със и
без чужда помощ;
Възрастни хора с различни
увреждания, живеещи в
семейна среда

Община
Симеоновград

0

0

30

Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Симеоновград

Налична- разширяване на
дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите

Деца и семейства в риск
Деца в риск от отпадане от
училище
Деца, отпаднали от
училище

Община
Симеоновград

0

30

30

Симеоновград

Налична- разширяване на
дейностите и
многообразието на
услугите

Домашен
социален
патронаж
Общинска дейност

Самотно живеещи стари
хора с увреждания и/или
със затруднения в
самообслужва-нето, които
имат нужда от грижа в
семейна среда
Самотно живеещи стари
хора в отдалечени нас.

Община
Симеоновград

60

60

70

Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в
училище, Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Симеоновград

Налична - разширяване на
дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
изолирани населени
места

59

Актуализирана Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Хасково 2016 - 2020 г.

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

9

10

11

12

13

Обществена
трапезария
Клуб на
пенсионера общинска дейност
Клуб на инвалида
- общинска
дейност
Личен асистент

Социален
асистент

места без достъп до услуги
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания
с ниски доходи и др.
Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами
Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват
Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Капацитет
Териториален
обхват
Община
Симеоновград

2015
0

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

0

40

Община
Симеоновград

МД

МД

МД

Община
Симеоновград

МД

МД

МД

Община
Симеоновград

5–
НП
АХУ

5–
НП
АХУ

35
ДДД

0

0

15
ДДД

Община
Симеоновград

Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата
Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно
Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно за хората с
увреждания
Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са
в риск от зависимост от
институционален тип грижи.

Общ.
Симеоновград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Симеоновград

Нова за планиране при
необходимост

Симеоновград

Налични и
нови дейности

Симеоновград

Налични и разширяване с
нови дейности

Симеоновград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

Симеоновград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

14

Домашен
помощник

15

Социално
предприемачество

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами
Лица с увреждания.
Безработни лица с
намалена
работоспособност и др.
лица от уязвими групи,
които са изолирани от
трудовия пазар

Капацитет
Териториален
обхват

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

Общ.
Симеоновград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Община
Симеоновград

0

0

5
ДДД

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Симеоновград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

Цялата област

-

-

300

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.

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.

6.2.8 Планирани услуги в община Стамболово
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

1

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
(ДДД)

Деца и семейства в риск
Деца в риск от отпадане от
училище
Деца, отпаднали от
училище

Приемна грижа

Грижа за изоставени деца

Капацитет
Териториален
обхват
Община
Стамболово

Община
Стамболово

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

20

20

30

4

5

7

Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в
училище, Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни роди-

Общ.
Стамболово
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Стамболово

Налична, планирано
увеличаване на
капацитета .

Стамболово

Налична, част от
Областния екип по
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

3

Кризисен център /
ДДД/

Деца и лица пострадали от
домашно насилие или
станали жертва на трафик

Територията на
цялата страна

4

Масови детски
градини и
училища;
ресурсни учители
Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Стамболово

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Стамболово

6

Домашен
социален
патронаж
Общинска дейност

Стамболово

40

50

50

7

Обществена

Самотно живеещи стари
хора с увреждания и/или
със затруднения в
самообслужва-нето, които
имат нужда от грижа в
семейна среда
Самотно живеещи стари
хора в отдалечени нас.
места без достъп до услуги
Самотно живеещи стари

Община

0

0

20

5

0

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

2

0

Общ.
Стамболово
Местоположение

10

тели, наблюдение и подкрепа за приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;
Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители
Разработване на програми, ползващи
иновативни методи с цел въвличане и
оказване на социално и личностно
въздействие на децата с проблемно
поведение, респективно оказване на
подкрепа за техните семейства
механизъм или процедура за
координация на областно ниво между
РИО на МОН, общините; РДСП (ДСП),
НПО и др.
Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Осигуряване на топла и питателна

приемна грижа

Стамболово

Нова – планиране за
стартиране 2019-2020
година

Във всички
общини

Налична, за
допълнителни дейности.
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./
Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Във всички
общини

Стамболово

Налична - разширяване на
дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
изолирани населени
места

Стамболово

Нова за планиране при
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

трапезария
8

9

Клуб на
пенсионера общинска дейност
Клуб на инвалида
- общинска
дейност

10

Дневен център за
стари хора (ДЦСХ)

11

Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора

12

13

хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания
с ниски доходи и др.
Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами
Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Капацитет
Териториален
обхват
Стамболово

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Стамболово
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020
храна през зимата

Община
Стамболово

МД

МД

МД

Община
Стамболово

МД

МД

МД

необходимост

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Стамболово

Налични и
нови дейности

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно за хората с
увреждания
Осигуряване на храна, лични и
социални контакти, консултации
медицинска грижа

Стамболово

Налични и разширяване с
нови дейности

Стамболово

Нова – планиране за
стартиране 2019-2020 г.

Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, които могат да се
обслужват сами
Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с нужда
от резидентна грижа

Община
Стамболово

0

0

20

Община
Стамболово

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Стамболово

Планиране за реализация
2019-2020г.

Центъра за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица
с физически
увреждания

Лица с физически
увреждания

От цялата
област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с физически увреждания

Стамболово

Планиране за реализация
през 2019г.

Личен асистент

Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват

Община
Стамболово

3–
НП
АХУ
24 ОП

3–
НП
АХУ
24 ОП

70
ДДД

Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на

Стамболово

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

сами

2015

2016

РЧР

РЧР

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Стамболово
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.

14

Социален
асистент

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Община
Стамболово

0

0

5
ДДД

15

Домашен
помощник

Община
Стамболово

0

0

40
ДДД

16

Социално
предприемачество

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни
състоя-ния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами
Лица с увреждания.
Безработни лица с
намалена
работоспособност и др.
лица от уязвими групи,
които са изолирани от
трудовия пазар

Цялата област

-

-

300

Осигуряване на грижи в семейна сре-да
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са
в риск от зависимост от
институционален тип грижи.
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Стамболово

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

Стамболово

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.

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.
При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.
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6.2.9 Планирани услуги в община Тополовград
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

1

Приемна грижа

2

Масови детски
градини и
училища;
ресурсни учители
Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

3

4

ЦСРИ за деца и
пълнолетни лица
(ДДД

5

Дом за
пълнолетни лица

Грижа за изоставени деца

Капацитет
Териториален
обхват
Община
Тополовград

2015
0

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

3

5

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Тополовград

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Тополовград

Деца и лица с увреждания
Деца с увреждания в
семейна среда, вкл.
нуждаещи се от почасови
грижи; Родители
отглеждащи деца с
увреждания; Хора с
увреждания с чужда помощ
и без право на чужда
помощ
Мъже с психически
разстройства

Община
Тополовград

50

50

60

Община
Тополовград

75

75

0

Общ.
Тополовград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни родители, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители
Разработване на програми, ползващи
иновативни методи с цел въвличане и
оказване на социално и личностно
въздействие на децата с проблемно
поведение, респективно оказване на
подкрепа за техните семейства механизъм или процедура за
координация на областно ниво между
РИО на МОН, общините; РДСП (ДСП),
НПО и др.
Медицинска и социална
рехабилитация, консултации –
социални, правни, здравни,
психологически, трудотерапия; Умения
за самостоятелност; Мобилни услуги от
рехабилитатор и психолог

Тополовград

Налична, част от
Областния екип по
приемна грижа

Във всички
общини

Налична, за
допълнителни дейности.
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./
Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Тополовград

Налична – продължаване
дейността с планирано
разширяване на
капацитета след 2019г с
цел развитие на мобилен
компонент при
предоставяне на дейности

Резидентна грижа – постоянно
часово обгрижване

с. Радовец,
общ.

Налична;
Преструктуриране в 4бр.

24-

Във всички
общини
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

6

7

8

9

10

с психични
разстройства
ЦНСТ за
пълнолетни лица
с психични
разстройства 4бр.
/ДДД/
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица
с умствена
изостаналост

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Тополовград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020
Тополовград

ЦНСТ за възрастни с
психични разстройства
Нови – планирани за
стартиране след 2019
година

Възрастни хора с психични
разстройства, за лица от
СИ за възрастни с психични
разстройства

Община
Тополовград

0

0

60

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с психични разстройства, за които
не са на лице възможности за връщане
в семейна среда

Тополовград

Лица с умствена
изостаналост

От цялата
област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в
СИ

Тополовград

Нова – планиране за
стартиране 2019 година

Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора
Домашен
социален
патронаж
Общинска дейност

Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с нужда
от резидентна грижа
Самотно живеещи стари
хора с увреждания и/или
със затруднения в
самообслужва-нето, които
имат нужда от грижа в
семейна среда
Самотно живеещи стари
хора в отдалечени нас.
места без достъп до услуги

От цялата
област

0

0

15

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Тополовград

Нова – планиране за
стартиране след 2019
година

Община
Тополовград

110

110

120

Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Тополовград

Налична - разширяване на
дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
изолирани населени
места

Обществена
трапезария

Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания
с ниски доходи и др.

Община
Тополовград

30

30

50

Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Тополовград

Налична, планирано
разширение на дейността
след 2019г.
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

11

Клуб на
пенсионера общинска дейност

12

Клуб на инвалида
- общинска
дейност

13

Капацитет
Териториален
обхват

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

Общ.
Тополовград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами
Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Община
Тополовград

МД

МД

МД

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Тополовград

Налични дейности

Община
Тополовград

МД

МД

МД

Тополовград

Налични и разширяване с
нови дейности при
необходимост

Личен асистент

Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами

Община
Тополовград

1НП
АХУ

1НП
АХУ

25
ДДД

Тополовград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

14

Социален
асистент

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Община
Тополовград

0

0

50
ДДД

Тополовград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

15

Домашен
помощник

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Община
Тополовград

0

0

50
ДДД

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно за хората с
увреждания
Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.
Осигуряване на грижи в семейна сре-да
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са
в риск от зависимост от
институционален тип грижи.
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Тополовград

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

16

Социално
предприемачество

Лица с увреждания.
Безработни лица с
намалена
работоспособност и др.

Цялата област

-

-

300

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира

Реализиране на стопанска дейност под
формата и организацията на социално
предприятие/я , чиято основна функция
и дейност да е предоставянето на
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Тополовград
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

лица от уязвими групи,
които са изолирани от
трудовия пазар

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.

от НПО и/или община.

6.2.10 Планирани услуги в община Харманли
№

Услуга, вид

Потребители

Целеви групи

3

Капацитет

Териториален
обхват
Община
Харманли

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

4

5

7

1

Приемна грижа

Грижа за изоставени деца

2

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
ДДД

Деца и семейства в риск;

Община
Харманли

30

30

30

Звено “Майка и
бебе”

Бременни жени и майки в
риск

В общините,
където има
родилни

0

0

40

информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни
родители, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;
Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в
училище, Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Консултиране на приемни родители
Обучение на приемни родители
Подкрепа за осиновителни семейства и
др
Превенция на изоставяне на деца (0 до
3 год.). Временно настаняване до 6 м.
на бременни и майки в риск да

Общ. Харманли
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Харманли

Налична .

Харманли

Налична - продължаване
дейността ;

Област Хасково

Социална услуга, която да
се реализира при
възможност за
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№

Услуга, вид

Потребители

Целеви групи

4

5

7

8
9

10

Дневен център за
деца с увреждания
и техните
семейства
Масови детски
градини и
училища;
ресурсни учители
Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)
Център за
настаняване от
семеен тип за деца
с увреждания
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица
с умствена
изостаналост
Обществена
трапезария

Капацитет

2015

Деца и младежи с
увреждания

Териториален
обхват
отделения:
Хасково
Димитровград
Харманли
Свиленград
Община
Харманли

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Харманли

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Харманли

Деца и младежи до 35
години с увреждания

От цялата
област

14

14

14

Лица с умствена
изостаналост

От цялата
област

0

0

14

Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания
с ниски доходи и др.

Община
Харманли

17

17

30

0

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

0

Общ. Харманли
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

30

изоставят децата си, насърчава
родителската привързаност, подпомага
млади майки чрез социално,
психологическо и юридическо
консултиране и подкрепа
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители
Разработване на механизъм или
процедура за координация на областно
ниво между РИО на МОН, общините;
РДСП (ДСП), НПО
Постепенно извеждане в резидентна
грижа семеен тип на деца с
увреждания, отглеждани в СИ извън
област Хасково
Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост и
предотвратяване настаняването им в
СИ
Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Харманли

финансиране да се
изпълнява от НПО и/или
община в смесена
дейност с медицинското
заведение.
Нова за планиране 20192020Г.

Харманли

Налична за допълнителни
дейности.

Харманли

Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище

Харманли

Налична – продължаване
на дейността с 14
капцитет

Харманли

Нова за планиране след
2019-2020г.

Харманли

Планиране във всички
общини (финансирана
чрез ФСП през зимния
сезон или чрез общински
бюджет)
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№

Услуга, вид

Потребители

Целеви групи
11

Домашен
социален
патронаж
Общинска дейност

12

Клуб на
пенсионера общинска дейност

13

Клуб на инвалида
- общинска
дейност

14

Личен асистент

15

Социален
асистент

Капацитет

2015

Общ. Харманли
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2016

2020

350

350

350

Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Харманли

Налична

Община
Харманли

МД

МД

МД

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Харманли

Налични и
нови дейности

Община
Харманли

МД

МД

МД

Харманли

Налични и разширяване с
нови дейности

Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами

Община
Харманли

15 –
НП
АХУ

15 –
НП
АХУ

35
ДДД

Харманли

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами.

Община
Харманли

35 ОП
РЧР
16ОП
РЧР

35 ОП
РЧР
16ОП
РЧР

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно за хората
всички увреждания
Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са
в риск от зависимост от
институционален тип грижи.

Харманли

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

Самотно живеещи стари
хора с увреждания и/или
със затруднения в
самообслужва-нето, които
имат нужда от грижа в
семейна среда
Самотно живеещи стари
хора в отдалечени нас.
места без достъп до услуги
Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами
Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Териториален
обхват
Община
Харманли

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

35
ДДД
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№

Услуга, вид

Потребители

Целеви групи
16

Домашен
помощник

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни
състоя-ния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами.

17

Социално
предприемачество

Лица с увреждания.
Безработни лица с
намалена работоспособност и др. лица от уязвими
групи, които са изолирани
от трудовия пазар

Капацитет

Териториален
обхват
Харманли

Цялата област

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Харманли
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2016

2020

8ОП
РЧР

8ОП
РЧР

35
ДДД

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Във всички
общини от
областта

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

-

-

300

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.

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.

6.2.11 Планирани услуги в община Хасково
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

1

Приемна грижа

Грижа за изоставени деца

2

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
(ДДД)

Деца и семейства в риск
Деца в риск от отпадане от
училище
Деца, отпаднали от

Капацитет
Териториален
обхват
Община Хасково

Община Хасково

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

47

50

50

40

40

.40

Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни родители, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;
Превенция на изоставяне; Подкрепа на
семейството при отглеждане на детето;
работа с деца и родители за връщане в
училище, Консултации;

Общ. Хасково
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Хасково

През 2016г. бе създаден
Областен екип по
приемна грижа.

Хасково

Налична - продължаване
на дейността с капацитет
40 места
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Хасково
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

училище
3

Спешен прием към
ЦОП-Хасково

Деца и лица пострадали от
домашно насилие или
станали жертва на трафик

Територията на
цялата страна

0

0

60

4

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
НПО - Шанс и
закрила

Община Хасково

50

50

50

5

Звено “Майка и
бебе”

Деца в риск от насилие
Деца в риск от отпадане от
училище
Специалисти – педагози,
полицаи, социални
работници и др., работещи
с деца
Бременни жени и майки в
риск

В общините,
където има
родилни
отделения:
Хасково
Димитровград
Харманли
Свиленград

0

0

40

6

Общностен
център за деца в
риск от 0 до 7
години

Деца в неравностойно
социално положение и
техните семейства.

Община Хасково

80

80

60

7

Дневен център за
деца и младежи с
увреждания (ДДД)

Деца с увреждания

Община Хасково

62

62

42

8

Дневен център за

Деца с увреждания над 3

Хасково

0

0

90

Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.
Предоставяне на услуги за деца, които
да развиват техните позитивни
нагласи, да радват децата и да
формират у тях умения за ефективно
общуване, екипност, самодисциплина,
ангажираност към проблемите на
училището и общността
Превенция на изоставяне на деца (0 до
3 год.). Временно настаняване до 6 м.
на бременни и майки в риск да
изоставят децата си, насърчава
родителската привързаност, подпомага
млади майки чрез социално,
психологическо и юридическо
консултиране и подкрепа
Стимулиране процесите на пълноценна
социална интеграция на деца от
уязвимите групи и превенция на
изоставянето на деца - малцинствени,
социално слаби, и с увреждания
Превенция на изоставянето
Консултиране,дневна,грижа, рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение, специализирани медицински грижи
Превенция на изоставянето

Хасково

Планиране за
изпълнение през 2019г.

Хасково

Налична- продължаване
на дейността с капацитет
40 места

Област Хасково

Социална услуга, която да
се реализира при
възможност за
финансиране да се
изпълнява от НПО и/или
община в смесена
дейност с медицинското
заведение

Хасково

Налична, реализирана по
Проект „Шанс за нашите
деца” . Преминаване в
ДДД през 2020г.

Хасково

Налична – продължаване
на дейността с 42 места

Хасково

Финансиране по проект;
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

9

10

11

12

13

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Хасково
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

деца с увреждания
и техните
семейства

години

Дневен център за
пълнолетни лица
с увреждания
ДДД

Хора с увреждания с и без
чужда помощ; Пълнолетни
лица с различни
увреждания, живеещи в
семейна среда
Деца от 15 до 18 години,
напускащи ДДЛРГ и деца
от 15-18 в риск

Хасково

0

0

20

Дневни и почасови грижи;
Медицинска и социална рехабилитация

Хасково

Предвижда се разкриване
на услугата през 2019г.

От цялата
област

0

0

8

Хасково

Нова, планиране за
разкриване през 2019
година

Център за
настаняване от
семеен тип за деца
без увреждания
/ЦНСТ/
Масови детски
градини и
училища;
ресурсни учители

Деца и младежи, лишени от
родителска грижа от 3г. до
18г. без увреждане и деца и
младежи в риск

От цялата
област

0

0

15

Предоставяне на резидентна грижа,
защитена среда за деца в риск и
подготовка за реинтеграцията им в
обществото.
Предоставяне на резидентна грижа,
защитена среда за младежи в риск и
подготовка за реинтеграцията им в
обществото

Деца с увреждания в
семейна среда

Община Хасково

Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски градини и
в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители

Във всички
общини

Налична, за
допълнителни дейности.
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2020г./

Образователни
програми и
инициативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община Хасково

Разработване на програми, ползващи
иновативни методи с цел въвличане и
оказване на социално и личностно
въздействие на децата с проблемно
поведение, респективно оказване на
подкрепа за техните семейства
механизъм или процедура за
координация на областно ниво между
РИО на МОН, общините; РДСП (ДСП),
НПО и др.

Във всички
общини

Разработване на целеви
образователни програми
за приобщаване на деца и
родители към училище
Изпълнява се през целия
период / 2016г. -2010г./

Преходно
Жилище
/ПЖ/

Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи

Планиране за 2019-2020г.

Хасково

Налична – продължаване
на дейността
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват
Община Хасково

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

20

20

0

Трансформиране; постепенно
намаляване на капацитета с 65% (поне
с 20% за първата година) и постепенно
закриване чрез договаряне с МЗ

Хасково

Предоставяне на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.
Социална реинтеграция в среда близка
до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда, предоставяща здравна,
възпитателна и образователна
подкрепа за настанените деца и
младежи.
Предоставяне на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.
Социална реинтеграция в среда близка
до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда, предоставяща здравна,
възпитателна и образователна
подкрепа за настанените деца и
младежи.
Посредничество за достъп до здравни
услуги в ромските общности,
Профилактика за деца и възрастни;
участие в превенция на изоставянето,
дейности в подкрепа на майчинството
Целеви групи са пострадалите от
насилие, професионалисти работещи по
проблема, институциите и НПО,
предлагащи услуги за тях.
Услугата обхваща една обществено

Хасково

14

ДМСГД
Дейност и
контрол МЗ

Изоставени новородени
деца, деца с увреждания и
тежки заболявания

15

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
/ЦНСТ/
гр. Хасково
ул."Единство"
№ 21
Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
/ЦНСТ/
гр. Хасково
ул."Съгласие" №5

Деца и младежи до 35г.,
лишени от родителска
грижа с ментални и/или
физически увреждания

От цялата
област

14

14

14

Деца и младежи до 35г.,
лишени от родителска
грижа с ментални и/или
физически увреждания

От цялата
област

14

14

14

Здравни
медиатори
Общинска
дейност,
подкрепяна от МЗ
Консултативен
център за
социална
рехабилитация и
интеграция в

Уязвими групи от компактни
ромски общности: - деца
- бременни
- възрастни хора
- хронично болни
Всеки един гражданин на Р.
България, от всяка една
възрастова група- може да
бъде потърпевш. Услугите в
Консултативните центрове

Община Хасково

1

2

3

Община Хасково

80

80

100

16

17

18

Общ. Хасково
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)
Налична,
трансформиране в
медико-социална услуга
за деца от 0-3г. с
различни видове тежки
увреждания
Налична, продължаване
дейността

Хасково

Налична, продължаване
дейността

Хасково

Налична, продължаване
дейността

Хасково

Налична
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

19

помощ и подкрепа
на пострадали от
насилие лица.
НПО – БЦДИ

са предназначени за всички
пострадали лица, които към
дадения момент имат
нужда от помощ и подкрепа.

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за
деца и
пълнолетни лица
с увреждания

Деца и лица с увреждания
Деца с увреждания в
семейна среда, вкл.
нуждаещи се от почасови
грижи; Родители
отглеждащи деца с
увреждания; Хора с
увреждания с чужда помощ
и без право на чужда
помощ
Самотно живеещи стари
хора с увреждания и/или
със затруднения в
самообслужването, които
имат нужда от грижа в
семейна среда
Самотно живеещи стари
хора в отдалечени нас.
места без достъп до услуги
Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания
с ниски доходи и др.
Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

20

Домашен
социален
патронаж
Общинска дейност

21

Обществена
трапезария

22

Клуб на
пенсионера общинска дейност

Капацитет
Териториален
обхват

2015

2016

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Хасково
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2020

Община Хасково

0

0

20

Община Хасково

110

110

150

Община Хасково

99

99

Община Хасково

МД

МД

значима област, а именно по-добра
интеграция на уязвими групи, каквато е
групата на пострадалите от домашно
насилие.
Услугата е пряко свързана с проблемите
на социалното дело и
здравеопазването.
Медицинска и социална
рехабилитация, консултации –
социални, правни, здравни,
психологически, трудотерапия; Умения
за самостоятелност; Мобилни услуги от
рехабилитатор и психолог

Хасково

Планиране за реализация
през 2020г.

Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството, здравна и мед.грижа,
осигуряване на трудо и арт терапия,
други.

Хасково

Налична - разширяване на
дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
изолирани населени
места

100

Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Хасково

Налична, продължаваме
дейността

МД

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Хасково

Налични и
нови дейности при
необходимост
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

23

Капацитет
Териториален
обхват

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

МД

МД

МД

Клуб на инвалида
- общинска
дейност

Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

24

Дневен център за
стари хора (ДЦСХ)
ДДД

Община Хасково

20

20

0

25

Дом за стари хора
(ДСХ) ДДД

От цялата
област

160

160

26

Центъра за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица
с психични
разстройства или
деменция –
2 бр
Дом за
пълнолетни лица
със сетивни
увреждания
/ДВСУ/ ДДД
Личен асистент

Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, които могат да се
обслужват сами
Стари хора със
затруднения в
самообслужването, които
имат нужда от резидентна
грижа
Лица с психични
разстройства или
деменция

От цялата
област

0
+
0

Лица над 18 г. със сетивни
увреждания.

От цялата
област

Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами

Община Хасково

27

28

Общ. Хасково
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно за хората с
увреждания
Осигуряване на храна, лични и
социални контакти,
консултации,медицинска грижа

Хасково

Налични и разширяване с
нови дейности

Хасково

Планирана за закриване

130

Резидентна грижа –постоянно
часово обгрижване.

24-

Хасково

0
+
0

15
+
15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с психични разстройства или
деменция; предотвратяване
настаняването им в СИ

Хасково

Налична - продължаване
дейността с възможност
за намаляне на
капацитета 2020г. с 30
места.
Планиране за 2019-2020г.
с капацитет 15+15 места

30

30

30

Осигуряване на резидентна грижа за
хора със сетивни увреждания., за които
не са на лице възможности за връщане
в семейна среда

Хасково

Налична, продължаване
на дейността с капацитет
30 места

25 –
НП
АХУ

25 –
НП
АХУ

70
ДДД

Хасково

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

92 –
ОП
РЧР

92 –
ОП
РЧР

Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на алтернативен
избор за професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане.

Община Хасково
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват
Община Хасково

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

2016

2020

0

0

30
ДДД

29

Социален
асистент

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

30

Домашен
помощник

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни
състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Община Хасково

0

0

50
ДДД

31

Социално
предприемачество

Лица с увреждания.
Безработни лица с
намалена
работоспособност и др.
лица от уязвими групи,
които са изолирани от
трудовия пазар

Цялата област

-

-

300

Общ. Хасково
Местоположение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са
в риск от зависимост от
институционален тип грижи.
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Хасково

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

Хасково

Налична – продължаване
на дейността. През 2019г.
ДДД

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.

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране след 2016г
по подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или община.
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