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Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 год.) е
съгласувана и приета от Областния съвет за развитие на област ХАСКОВО на
заседание, проведено на 11.12.2015 г. Стратегията е изградена върху изводите
и препоръките от проведено проучване на нуждите на групи в риск в област
ХАСКОВО - подробният финален доклад «Анализ на ситуацията и оценка на
потребностите в област ХАСКОВО» е включен в Приложение № 9.1. към
стратегията.
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Използвани съкращения (абревиатури)

АЗ Агенция по заетостта към МТСП
АСП Агенция за социално подпомагане
АХУ Агенция за хора с увреждания
ДАЗД Държавната агенция за закрила на детето
ДБТ
ДВФУ

Дирекция Бюро по труда
Дом за възрастни с физически увреждания

ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителски грижи
ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца
ДРСЗ Дирекция “Регионална служба по заетостта”
ДСП
ДСХ

Дирекция „Социално подпомагане”
Дом за стари хора

ДЦДМУ Дневен център за деца и младежи с увреждания
ДЦДМУИ Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост
ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания
МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение
МКБППМН

МОН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Министерство на образованието, младежта и науката

МТСП Министерството на труда и социалната политика
МФ Министерството на финансите
НПО Неправителствена организация
НП ”ОСПОЗ” Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”
ОЗД
ООН

Отдел “Закрила на детето”
Организация на обединените нации

Отдел “СЗ”
ППИ

Отдел “Социална закрила”
Полово - предавани инфекции

ПРООН Програма за развитие на организацията на обединените нации
РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане
РЗОК Регионална здравно осигурителна каса
РИО на МОН Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта

и науката
РИОКОЗ Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве
РПУ Районно полицейско управление
РЦЗ Регионален център по здравеопазване
СИ Специализирана институция
СУ Социална услуга
ТЗ Техническо звено за деинституционализация - УНИЦЕФ
ЦОП Център за обществена подкрепа
ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция
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Резюме
През изминалите пет години се реализира успешно първата Областна стратегия за развитие на

социалните услуги в област Хасково /2011г.- 2015г./ Като нейно продължение Стратегията за развитие на
социалните услуги в област Хасково за новия програмен период 2016г. -2020г. отразява цялостната визия и
приоритети за дългосрочното развитие на социалните услуги в област Хасково, като подробно в три
отделни раздела са разписани необходимите мерки и социални интервенции, които ще се предприемат за
цялата област и за всяка община, намираща се на нейна територия.

Стратегията за развитие на социални услуги в област Хасково /2016г.- 2020г./ предвижда осигуряване на
подобрено качество  на живот на децата и  семействата в риск, целенасочени интервенции за активно
социално включване на  уязвимите общности, създаване на  условия за пълноценно участие в обществения
живот и интеграция на хората в неравностойно положение.

Организационната рамка на работата за бъдещите пет години ще предначертае качествена промяна в
наличната мрежа от социални услуги в област Хасково, като се допълни и с нови социални услуги от
резидентен тип за спешни интервенции и развитие на гъвкави алтернативни мобилни услуги, които да
гарантират   равен достъп за социална подкрепа за нуждаещите се потребители.

Множеството от предвидените мерки ще са насочени към поддържане нивото на качествена грижа при
предоставянето на съществуващите социални услуги, които да продължат да поставят в своя център
ползвателя и ще

задоволят в максимална степен потребностите на всички рискови групи, за да бъдат адекватни към
нуждите на хората и общностите в риск, отчитайки динамичните промени в съвременното общество.

Обхват
Панираните социални услуги в област Хасково са направени въз основа на областен Анализ на

потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, който съответно е регламентиран като
задължителен компонент в  ППЗСП при  планирането.

Времеви обхват. Социалните интервенции и мерки за социално включване ще се изпълняват на
територията на областта през следващите пет години (2016г. – 2020 г.)

Географски обхват. В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички общини на
територията на област Хасково, като и през този период продължава да се обръща специално внимание на
многобройните отдалечени от общинските центрове населени места.

Изпълнението на стратегията, предполага организиране на нейната структура и съдържание, като в
последващия текст са представени направленията, които са парадигмата за реализация на планираните в
бъдещите  пет години мерки  за социално въздействие на територията на област Хасково.
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Направления:
Избраните направления за предстоящия петгодишен период на социално въздействие включват:

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.

Направление  № 2 - Създаване  на социална инфраструктура, обезпечаваща социалната работа
при настъпили кризисни ситуации за уязвими групи граждани.

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.

Направление № 4 Осъществяване на взаимодействие междуструктурно  и междуобщинско,
насърчаване активното участие на гражданския сектор при реализирането на Стратегията /2016 -2020/

Направление № 5 Поддържане и подкрепа на професионалния капацитет на работещите в
социалната сфера на територията на област Хасково

Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за социално
включване в област Хасково са:

- Деца и семейства  жертва на трафик;
- Деца и семейства жертва на насилие;
- Деца с множествени и ментални увреждания;
- Необхванати от социалната система възрастни лица с психически разстройства;
- Възрастни лица с психически разстройства, ползващи институционален тип грижа;
- Самотно живеещи  стари хора със затруднения в самообслужването;
- Хора в риск, живеещи в изолирани малки населени места, без достъп до социални и др.

услуги;

Реализирането на Областната стратегия в област Хасково ще продължи да надгражда съществуващата
социална политика в подкрепа на лицата, семейства и общности в съответствие с националните приоритети
на Стратегията за дългосрочна грижа и европейските директиви и практики и европейски ценности.
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Раздел А: Контекст и оценка на нуждите

1 Контекст
1.1 Предистория: как е създадена стратегията
Областната стратегия за развитието на социалните услуги /2016г.- 2020г./ е  продължение  и резултат от
националната реформа, наложила се през 2010г. в Закона за социално подпомагане, като се явява основа
на стратегическото планиране за необходимата социална инфраструктура и социални услуги на ниво област
Хасково.
Този стратегически документ е продукт на партньорство между областна администрация, общински
администрации и съвети, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни
структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации
(НПО).
Разработването на социалната стратегия е осъществено под ръководството на Областния управител на
област Хасково, създал и организирал със своя заповед Областен оперативен екип, спазвайки разпоредбите
на чл. 19, ал. 1 на Закона за социално подпомагане и чл. 36а от Правилника за прилагането му /чл. 36а/,
както и с активното съдействие на местните власти в общинските администрации в Димитровград,
Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово,
Тополовград, Харманли и Хасково, определили териториални работни групи, подпомогнали неимоверно
много дейността на Областния оперативен екип, Дирекциите „Социално подпомагане” по места,
подпомагани от екип от областни координатори по Проект BG 051PO001-6.2.13-001 „Развитие на
системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, изпълняван от АСП
гр. София.

Процедурно областното планиране се реализира чрез проучване на обхвата и нуждите на групи в риск в
областта, извършено на база общински анализи на ситуацията с изследвани данни за периода
2012г.- 2015г. с участието на териториални работни групи в общините. Обхвата на групите в риск е
определен чрез статистически данни на ДСП, РЦЗ, РИО на МОН и общинските администрации.

Необходимите социални  услуги са изведени  спрямо потребностите, идентифицирани са гражданите в риск
в областта. Приоритетните направления за развитие на услуги в подкрепа на хората в риск в област
Хасково са определени и съгласувани на областни срещи с участието на всички заинтересовани страни.
Стратегията е разработена през месец август – ноември  2015 година, съгласувана е със заинтересованите
страни на областно и общинско ниво и обсъдена и утвърдена на заседание на Областния съвет за развитие
през м. декември 2015 г.

В процеса на планиране се включиха представители на всички заинтересовани страни от областта,
обединени в работни групи на териториален принцип по общини и тематични групи по ключовите компоненти
на стратегията. При разработването на стратегията са следвани следните принципи и подходи на
планиране:
 Дефиниране на нуждите от клиента и планиране на услугите в съответствие с идентифицираните

потребности;
 Партньорство и планиране с участие, което осигурява приноса и взаимодействието между всички

заинтересовани страни – местни, регионални и държавни институции, ведомства и организации;
 Изпълнимост и приложимост на планираните социални услуги и мерки;
 Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки;
 Финансова и социална ефективност;
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 Равни възможности за достъп.

1.2 Обхват и фокус на стратегията
Областната стратегия за социалните услуги обхваща мерки и услуги, които са необходими за осъществяване
на ефективна политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в областта, в съответствие с техните
реални потребности и съвременни стандарти.

Видове услуги и обхват на рисковите групи.
Планираните социални услуги в област Хасково са направени въз основа на Анализ на потребностите от
социални услуги на общинско и областно ниво, който съответно е регламентиран като задължителен  в
ППЗСП компонент в планирането.
Включени са съществуващите вече услуги (като се посочва доколко те трябва да бъдат подобрени или
запазени в техния настоящ вид) и развитието на нови социални услуги. Посочени са начините на достъп до
тези услуги и връзката между тях. Освен това, стратегията обхваща тези хоризонтални мерки и дейности в
други свързани сфери (здравеопазване, образование, жилищна политика и др.), които имат отношение към
функционирането на социалните услуги и са от ключово значение за решаването на проблемите на
рисковите групи и индивиди.
Стратегията предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията на областта. В рамките й са
изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за периода на действието й. Изборът на
приоритетите е основан на остротата на проблемите и наличните ресурси.
Времеви обхват. Социалните интервенции и мерки за социално включване ще се изпълняват на
територията на областта през следващите пет години (2016г. – 2020 г.)
Географски обхват. В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички общини на
територията на област Хасково, като и през този период продължава да се обръща специално внимание на
многобройните отдалечени от общинските центрове населени места.
Въпреки работата по изпълнението на наличните  общински стратегии до момента, развитието на социални
услуги в областта е концентрирано в областния център Хасково и в по-големите общини – Димитровград и
Свиленград. Разкриха се нови социални структури и в община Харманли, но въпреки това, хората от
различните общини в областта нямат в достатъчна степен достъп до конкретни социални услуги,
продължават да не са обхванати всички рискови групи, а в повечето случаи живеещите на територията на
малките общини и особено в малките населени места остават извън мрежата на социалните услуги. Област
Хасково се характеризира с голям брой хора в пенсионна възраст и разпръснати в малки села, отдалечени
от общинските центрове.

1.3 Съответствие с международни, национални и местни политики:

Стратегията е разработена в съответствие с принципите на международни нормативни актове,
включващи насоките за осъществяване на приоритетни политики в сферата на социалното развитие, като:

• Международна харта за правата на човека на ООН;
• Конвенция на ООН за правата на детето;
• Глобалните цели на хилядолетието за развитие (2000г.-2015 г.) - приети с декларация на ООН;
• Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания;
• Европейска социална харта.
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Областната стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на
Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила
на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация,
Закон за интеграция на хората с увреждания и др. както и съответните под законови нормативни актове.
Основен национален стратегически документ, който ще се следва през този период е Стратегията за
дългосрочна грижа. Съществуващата система не може да удовлетвори потребностите на целевите групи,
предвид комплексния им характер и необходимостта от все по-разнообразни и качествени услуги, които да
насърчават взаимодействието между отделните системи. В тази връзка и за да се пристъпи към реална
деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора, е необходимо да се
извърши анализ на съществуващите специализирани институции, който да подкрепи изпълнението на
Националната стратегия за дългосрочна грижа и придружаващия го план за действие и да послужи при
провеждане на реформата в тази сфера.
Друг основен национален стратегически документ е Планът за действие за деинституализация на деца. В
този пет годишен период наличните новоразкрити социални услуги в общността ще имат нужда от подкрепа
за успешно функциониране.

Документи на областно и общинско ниво в област Хасково:
• Областна стратегия за развитие на област Хасково (2014г. – 2020г.);
• Общински планове за развитие;
• Общински програми за закрила на детето;
• Програми и стратегии, във връзка с развитието на социалните услуги на ниво община.

От 2000г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, която стартира
първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към услугите за другите възрастови групи.
Отговорностите за управлението на социалните услуги на местно ниво са поети от общините.
Последователната практика на децентрализация намери израз и във въвеждането на регламентите и
практиката на договаряне на социалните услуги с частни доставчици.
Приоритети и стратегии на областно ниво:
В Стратегията/ 2011г.-2015г./ за изминалия пет годишен период бяха заложени направления в
съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за
решаване на основни критични социални проблеми на жителите в областта.
В обхвата на институционалната рамка за реализация на настоящата Областна стратегия за развитие на
социалните услуги (2016г.-2020 г.) са включени органи, организации и институции от държавния, общинския
и гражданския сектори.
Основните институции с отговорности по отношение на планирането, създаването, предоставянето и
управлението на социалните услуги в страната са:

На национално ниво:
• Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – създава държавната политика в сферата на

социалното подпомагане и социалните услуги, определя националните приоритети, заедно с
Министерство на финансите определя държавно-делегираните дейности в социалните услуги и
разработва разходните стандарти за финансиране на социалните услуги;

• Министерство на финансите (МФ) – определя разходните стандарти и тавани за финансиране на
социалните услуги в страната;

• Агенция за социално подпомагане – разрешава откриването и закриването на социалните услуги –
държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални услуги, инспектира социалните услуги,
поддържа регистър на доставчиците на социални услуги; чрез Дирекциите „Социално подпомагане”
(ДСП) се предоставят и социални услуги;
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• Държавна агенция „Закрила на детето” (ДАЗД) – лицензира доставчиците на социални услуги за деца,
контролира стандартите и критериите за социални услуги за деца и семейства.

На областно ниво:
• Областен управител и Областна управа, Областен съвет за развитие и областни комисии, които имат

отношение към планирането във всички сфери;
• РДСП, която предоставя становища по отношение на откриването/закриването на социални услуги –

държавно-делегирана дейност.
На общинско ниво:
• Общини – създават общинската политика по отношение на социалните услуги, създават, предоставят

социални услуги, договарят предоставянето на социални услуги с външни доставчици, контролират
тяхното качество;

• Доставчици на социални услуги;
• Д”СП” управляват случаите на хора в риск и в частност – насочват потребители към социалните услуги,

които са държавно-делегирана дейност;
• Местни общности – НПО, местни организации, представители на рисковите групи и др.

2 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на
потребностите в област Хасково

Областната стратегия е изградена върху изводите и препоръките от проведено проучване на нуждите на
групи в риск в област Хасково в периода 15.08.15 – 31.11.2015 г.. Подробният финален доклад «Анализ на
ситуацията и оценка на потребностите в област Хасково » е включен в Приложение Д.9.1 към настоящия
документ.
Изготвен е от основния състав на оперативния екип по изготвяне на Областната стратегия за развитие на
социални услуги 2016г.-2020г. съгласно заповед на областния управител на Област Хасково
№ ОКД -02-С-03-2/05.03.2015г.
Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са основа за адекватното
планиране на капацитета на социалните услуги и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на
достъп и достигане до клиентите, обслужващи едно или няколко населени места в една или повече общини,
както и за разработване на „смесени” услуги. Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията, както
на различните участници в предоставянето на услугите, така и на настоящите и потенциалните ползватели -
рискови групи и индивиди, за които са предназначени социалните услуги и мерки за социално включване.

2.1 Тенденции в развитието на област Хасково

Изводи с отрицателна тенденция с обща характеристика за област Хасково
Демографски процеси:

• Прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст и застаряване на
населението
• Демографското застаряване на населението поставя допълнителни изисквания пред структурата на
здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора са носители на повече от едно
хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за здравно обслужване.
• Установената през последните пет години тенденцията на регресираща възрастова структура води
до увеличаване коефициента на зависимост на възрастното население. Нарастването на стойностите на
този показател ще доведе до повишаване на разходите за социални услуги в бъдеще време.



Стратегия за развитие на социалните услуги област Хасково /2016г-2020г/

- 12 -

• Нарушена структура и численост на семейството – икономически нестабилни семейства с характерно
изразена многодетност и широк кръг на членовете на семействата.
• Устойчива тенденция към миграционно движение и обезлюдяване  от малките към големите
населени места;
• Недобра транспортна инфраструктура към отдалечените малки населени места.

Здравеопазване:
• Общ проблем пред системата на здравеопазването за област Хасково е  отдалечеността на мястото
на предлагане на медицинска помощ за жителите на малките населени места, отдалечени от
общинските центрове.
• Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора;
• Проблемите пред системата на здравеопазването, от гледна точка на регионалното развитие, могат
да се сведат до отдалечеността на мястото на предлагане на медицинска помощ за жителите на малките
населени места, отдалечени от общинските центрове.
• Непривлекателни лекарски практики, които остават свободни и липса на квалифициран здравен
персонал, както и съсредоточаване на квалифициран здравен персонал в общинския център.
• Различни са проблемите, с които се сблъскват и хората с увреждания: липса на здравни пътеки,
които покриват разходите за лечение; ниски доходи и невъзможност за закупуване на лекарства и
осигуряване на необходимото лечение; липса на транспорт до здравните заведения.
• Един от тревожните факти при анализа на областта заболеваемост и болестност е тенденцията за
повишаване на водеща роля в заболеваемостта от болести на органи на кръвообращението, на второ
място през последните три години са болестите на дихателната система.
• Традиционно в детска възраст водещи са болестите на дихателната система, следвани от симптоми,
признаци и отклонения от нормата.
• Злокачествените новообразувания са друг тежък проблем в анализа на заболеваемостта. През
последните години в областта, заболеваемостта от злокачествени заболявания е възходяща, въпреки,
че не е водеща;
• Затруднен достъп до специализирани здравни услуги, поради отдалеченост от областния център.
• Лошата пътна инфраструктура увеличава времето за транспортиране на болни до Хасково.

Безработица и заетост:
• Младите хора са една от най-уязвимите социални групи и са изправени пред сериозни
предизвикателства в опитите да се интегрират на пазара на труда, основно поради липсата на
практически опит в реална работна среда, след завършване на своето образование.

• Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование;

• Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната сила;
• Липса на кадри специалисти с висше образование, поради икономическа миграция към  по- големите
градове в страната
• Липса на търсене на работна ръка.

Образование:
Анализът на данните показва, че се запазват тенденции с отрицателен характер от предишния петгодишен
период на стратегическо планиране.

• Запазен е висок дял на хората с основно и по-ниско образование в по малките общини в
областта.
• С висок дял е  броят на учениците, които напускат училище, без да завършат средно
образование и на нередовно посещаващите училище.
• Малка част от децата, живеещи извън градовете са обхванати в детски градини.

Жилищна политика:
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Анализът на данните показва, че се запазват тенденции с отрицателен характер от предишния петгодишен
период на стратегическо планиране.

• Жилищата са разположени неравномерно по територията на област Хасково, а в селата са
необитаеми и свободни, намират се в непривлекателни райони (с неподдържана пътна мрежа, без
канализация) и са неблагоустроени, изоставени и полусъборени.
• Липсват механизми, които да стимулират инвестиции в тази насока, което ограничава
възможностите на общинските власти да провеждат социална жилищна политика.
• Общините са изключително затруднени да осигурят жилища на нуждаещите се, като
проблемът е по-изострен в големите и средни общини.

Изводи с положителна тенденция за област Хасково от изпълнение на предишната
Социална стратегия / 2011- 2015г./
• В икономически план област Хасково е сред първите три области от Южен централен район. Тази
тенденция не е променена от годините след 2007 г.
• Наличие на работна мрежа от социална инфраструктура, обслужваща всички регистрирани
граждани, нуждаещи се от форма на социално подпомагане или социални услуги от консултативен
характер.
• Развитие на нови социални услуги на ниво област.
• Провеждане на успешен процес по Деинституционализация за деца и младежи в риск на ниво област
Хасково.
• Работещите екипи специалисти, ангажирани в социалната сфера са с висок професионален
капацитет.
• Успешно междуинституционално взаимодействие  в процеса по качествено предоставяне и
устойчивост на социалните услуги , протичащ на територията на Област Хасково.
• При наблюдението върху общото функциониране на услугите се установиха специфични
постижения при начина на предоставяне на услугите и дейностите  СУ и СИ.
• Устойчиво развитие на професионалната приемна грижа.

2.2 Идентифицирани рискови групи и потребности
• Водещите рискови фактори определящи рамките на приоритетните целеви групи  на ниво област
Хасково са:
 Нарушена структура и численост на семейството – икономически нестабилни семейства с
характерно изразена многодетност и широк кръг на членовете на семействата.
 Ниско ниво на социални компетенции и сексуална култура  при  социално слаби групи
граждани, в които децата рискуват да повторят социалния модел  на родителите си.
 Преобладаваща  възрастова структура  на населението с отрицателен прираст, с характерна
характеристика  висок процент на усложнения, поради различни, но често срещани физически
заболявания характерни за хората в над трудоспособна възраст.
 Висок процент на икономическа емиграция  и миграция на гражданите в трудоспособна възраст,
което  е предпоставка за:

o социално изолиране на самотно живеещи стари хора
o неглижиране  на деца, поради отсъствие на един от родителите или двамата, което

на свой ред е фактор за развитие на девиантно поведение и др.
 Местоживеене в отдалечени и/или изолирани населени места.
 Остаряла пътна инфраструктура;
 Липса на равно разпределена мрежа от здравни услуги.
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В резултат  на изведените от анализа  рискови фактори  се обособяват следните рискови
групи:
- Уязвими семейства с деца в риск;

Деца и семейства  жертва на насилие и / или трафик; Мярката полицейска закрила е получена от най-
голям брой деца в общините Хасково – 27 случая за 2012г. , 31 случая за 2013г. 19 случая за 2014г.,
Харманли - 17 случая за 2012г. , 3 случая за 2013г. 4 случая за 2014г и Свиленград - 23 случая за 2012г. , 14
случая за 2013г. 16 случая за 2014г. За 2014г. се наблюдава при почти всички общини се наблюдава
занижения на регистрираните случаи. Общини без наличие на представители от тази целева група три
последователни години са Минерални бани и Маджарово.
Проблемни зони:

- децата в позиция на жертви на сексуално и физическо насилие;
- налични психологически травми и  разстройства;
- социалната занемареност;
- не обхванати от образователната система;
- липса на значима семейна среда.

Деца с проблемно поведение:
Най-голям брой деца  с  противообществени прояви за област Хасково се наблюдава в община
Димитровград 46 случая - 2012г., 47 случая 2013г., 28 случая 2014г.; Хасково -45 случая 2012г., 45 случая
2013г., 28 случая 2014г. и Свиленград -35 2012г., 35 случая 2013г., 25 случая 2014г. Спад в стойностите за
посочените общини се наблюдава през 2014г.  Ръст  на установени случаи през 2014г. се наблюдава за
общините Тополовград  29 деца и Стамболово 21 деца. Общини, в които няма деца с противообществени
прояви са Минерални бани и Маджарово.

Проблемни зони: Рискът от институционализация за тази група деца е особено висок, ако няма
адекватни услуги по превенция, тъй като все още се смята, че домовете предоставят възможност за
физическото оцеляване на децата. Като проблем се очертава и изваждането на светло на домашното
насилие. Жертвите на насилие се нуждаят от осигуряването на сигурност, терапия за преодоляване на
травмите, обществена и социална подкрепа.

Обобщените потребности на децата от тези групи са свързани с предоставяне на специализирана
консултантска помощ за тях и техните родители, осигуряване на подслон, храна, дрехи, лекарства,
консумативи; достъп до здравни и образователни услуги; компетентна родителска грижа, основана на любов
и привързаност; грижи в семейна среда; разбиране и предоставяне на закрила, вместо наказание;
преодоляване на травмите от преживяно насилие.
Пълнолетни лица с увреждания
Възрастни с физически увреждания; За 2014г. са регистрирани 4 124 хора с физически увреждания  за
област Хасково. За трите последователни години от 2012 до 2014 се наблюдава устойчива тенденция на
намаляване на броя лицата от тази целева група за община Хасково, при останалите общини налице са леки
понижения и завишения в данните, но без особени разлики.
Възрастни с психически и ментални разстройства;
По данни от анализите на ситуациите на общинско ниво  на територията на областта са регистрирани  за
2014г. общо 629 човека с психически и ментални разстройства. От данните се вижда,  че  най-много лица с
увреждания е имало в общините Димитровград и Харманли. Тази концентрация на лица от тази целева
група се запазва и към 2014г.
На територията на областта са регистрирани за 2014г. общо 569 човека с умствена изостаналост, в

сравнение  с данните от 2009 г., когато броят на целевата група е 703 регистрирани лица за цялата област.
От данните се вижда, че най-много лица с умствена изостаналост е имало в общините Димитровград,
Харманли и Ивайловград. Тази концентрация на лица от тази целева група се запазва и към 2014г.
Подробни данни за разпределението на лицата е описано в Приложение Д 9.1 . от Областен доклад –
Анализ на ситуацията /фиг.15 и 16/.
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Възрасти с деменция по статистическите карти на общините е видно, че  за 2014г. най- много лица има в
общините Хасково 45 регистрирани лица и Свиленград – 15 регистрирани лица.
В община Димитровград няма подходяща услуга в общността за лица с деменция. При необходимост лица с
деменция от общината се настаняват в институции в други области. През 2014г. настанените в институция
лица с деменция са 7,  до  юни 2015г. – 3. Чакащи настаняване са 5 лица.

Броят на пълнолетните лица с увреждания е значителен, което е предпоставка за осигуряването на
алтернативни начини за подпомагането на тези лица. Техните основни нужди са свързани с:

 осигуряването на приготвянето на храна;
 помощ в бита;
 помощ в домакинството;
 помощ при осъществяването на социални дейности и контакти и т.н.

Тези потребности се припокриват с услугите, които са извършвани до момента чрез различните
възможности на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013, а именно осигуряването
на заетост на лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

Всички посочени като статистика данни  за тези целеви групи в риск на ниво област са обхванати
от системата на социално подпомагане и получават  месечни помощи и добавки за  социална интеграция,
съгласно следните  нормативни основания за:

- транспортни услуги - чл. 25 ППЗИХУ , чл.42а,б, т.1 т.2 ЗИХУ ;
- ползване на информационни и телекомуникационни услуги - чл. 26 ,ал. 1 ППЗИХУ, чл.42б, т.3

ЗИХУ ;
- обучение чл. 27 ППЗИХУ , чл.42б, т.1 ЗИХУ ;
- балнеолечение и рехабилитация- веднъж в годината чл. 28 ППЗИХУ , чл.42б, т.1 или ал. 2 от

ЗИХУ;
- диетично хранене и лекарствени средства чл. 29 ППЗИХУ , чл.42а от ЗИХУ;
- достъпна информация за лица с трайни слухови/или зрителни увреждания - чл.30 ППЗИХУ ,

чл.42а  т. 2 от ЗИХУ;
- Наем за общинско жилище -чл. 31 ППЗИХУ , чл.42е от ЗИХУ;

Самотно живеещи стари хора. Основен проблем е достъпът на тази категория хора до различните услуги и
невъзможност да задоволяват свои основни потребности. Като основни потребности в случая могат да
бъдат изведени:
 Подкрепа за ежедневните грижи в дома - помощ при самообслужване, поддържане на хигиена,
пазаруване, придружаване
 Осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства
 Достъп до медицинска помощ и здравни услуги
 Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа
 Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките населени
места в селските райони.

Безработни лица:
Високото равнище на безработица е обусловено от следните икономически причини:

• Основен фактор е закриването или силно намаления обем на производство,  на предприятия и
земеделските кооперации;
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• Голямо влияние оказа и миграцията на млади хора с малки деца, което пък влияе на численост,
групи, паралелки в детските градини и училищата;

• Друга причина за големият процент безработица е ниското образователно равнище на населението –
голяма част от лицата в трудоспособна възраст са с по-ниско от средно образование, не притежават
почти никакви професионални умения и квалификации и трудно се наемат за работници.
Този обезпокоителен процес води до обезлюдяване на малките населени места от областта и се

обуславя от: липсата на работни места, икономическата миграция към големите градове и емиграция,
високата смъртност.

Етнически  общности в неравностойно положение
В ромските общности са налице различни фактори, пораждащи бедността – ранното отпадане от училище,
ниско образование или липса на професионална квалификация на голяма част от жителите, липса на
трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достъп
до здравни, социални, образователни услуги. Тези места са районите с най-голям относителен дял на
непълнолетни майки, деца, настанени в институции, деца, в риск от отпадане от училище. Акумулирането на
икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори оказва най-силно влияние, когато
семейството живее в рамките на собствената компактна малцинствена група.

В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито децата рискуват да повторят
модела на социална изолация на своите родителите. За да се разбие затворения цикъл е необходима
комплексна интервенция, насочена срещу бедността, която да подпомогне семействата да осигурят шансове
за социално включване и развитие на своите деца:
 Допълнителна професионална квалификация и образование за младежите, отпаднали от училище

или с основно и по-ниско образование
 Подкрепа на родителите в случаите на трайна безработица чрез допълнителна професионална

квалификация и включване в програми за заетост, при липса на други възможности за заетост
 Изграждане на родителски капацитет и увереност
 Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и овладяване на

български език
 Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната система
 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и младите хора и гарантиране на

бъдеща конкурентноспособност на пазара на труда
 Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение и за

подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на децата, настанени в институции,
както и превенция на изоставянето

 Изграждане на механизъм на междуинституционално партньорство за използване на различни
ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

Лица с увреждания, настанени в институции
По информация от настанителните заповеди от отдел Хора с увреждания и социални услуги /ХУСУ/към
Дирекция социално подпомагане, в община Свиленград настанени в СИ към края на 2011 г. са 77 души, а
към края на 2012 г. са 13 души, през 2013 г. са 7 души и през 2014 г. – 29  души.

От настанителните заповеди от отдел Хора с увреждания и социални услуги /ХУСУ/ към Дирекция
социално подпомагане, в община Хасково настанени в СИ към края на 2011 г. са 12 души, а към края на
2012 г. са 7 души, през 2013 г. са 4 души и през 2014 г. – 8 души. Към април 2014 г. има 15 лица, чакащи за
настаняване.

Стари хора настанени в институции

Според получените данни  на ниво община най – голямо движение с цел наставяне на стари хора за
последните три години имаме в община Хасково - в края на 2011 г. те са 66 души, в края на 2012 г. са 78
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души, и съответно 55 души в края на 2013 г. и 75 души в края на 2014 г. Към април 2014 г. чакащи за
настаняване са 7 души. Община Димитровград - в края на 2012 г. са 24 души, и съответно 20 души в края на
2013 г. и 21 души в края на 2014 г. Към април 2014 г. чакащи за настаняване са 5 души.

2.3 Изводи за състоянието на мрежата от услуги в област Хасково
Действащи мрежи от социални услуги на ниво област Хасково на база изпълнение  Стратегията
/2010г.-2015г/ на :

- Силна страна Налична е мрежа от консултативни социални услуги в общността, изградени ЦОП
в общините: Хасково, Харманли, Стамболово и Димитровград . Тези социални услуги работят
териториално в рамките на всяка една община, но благодарение на дейността им и съвместната
работа на ОЗД към ДСП в посочените общини, социалната услуга приемна грижа се разви с
висок положителен ръст. Тези СУ се явяват и подкрепящи услуги за  ново разкритите  ЦНСТДМУ
в общините Димитровград, Харманли и Хасково. Резултат от успешната работа в мрежа е и
закриването на двете ДДЛРГ на територията на област Хасково.
Слаба страна на тази мрежа е ниското ниво на междуобщинско взаимодействие с
административен характер при необходимост да се обслужват клиенти от община, в която няма
ЦОП или друг тип консултираща услуга.

- Силна страна Успешно изпълнение на дейностите свързани със стартирането и
функционирането на Дневните центрове за деца с увреждания и подкрепата за техните
семейства, в общините – Хасково, Ивайловград, Димитровград, Свиленград, като общия обем
потребители на ниво област, който е обхванат е 250 потребители от деца с физически
увреждания. От изключителна важност за услугите са и вече наличните превозни средства /
микробуси /на центровете, чрез които се достига до малки населени места на територията на
общините.

Мрежи от социални услуги на ниво област Хасково на база изпълнение  Стратегията /2010г.-2015г/, които не
можаха да се реализират :

- Една от планираните, но не осъществени мерки заложени в предишната Стратегия /2011г.-2015г./
е не реализирането на изграждането на планираните кризисни центрове на ниво област, в
общините Димитровград, Хасково, Стамболово.  Този вид услуга е от значителна важност за
организиране на социалната работа при спешни и кризисни ситуации. Единствено една от
дейностите можа да се реализира - Неправителствената организация, Фондация „Български
център за Джендър изследвания”, съвместно с община Димитровград, чрез проектно
финансиране и множество дарители, успяха да открият един Кризисен център за деца и жени
жертва на насилие и трафик. Тук нивото на интервенция е свързано с подкрепа, с цел
организирането на устойчивост на услугата като държавно делегирана дейност, като е
предвидено и в мерките за изпълнение през 2016г. в настоящата стратегия с капацитет 10
потребители.

- Не се осъществи и планираната мобилност на наличните социални услуги във връзка с
изпълнение на дейностите за подкрепа на уязвимите групи граждани в малките населени места,
отдалечени от общинските центрове.

Общи изводи за състоянието на социалните услуги в област Хасково  по отношение на:
• Наличната мрежа  от социални услуги в общността и специализираните  институции,
държавно делегирана дейност  в областта е предимно в големите общини, в малките населени
места много слабо е застъпен дела на предоставянето им.
• Съотношение между услугите в общността и специализирани институции е променено за
изтеклия пет годишен период - услугите от общността  са повече отколкото СИ.
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• Съотношение между услугите в семейна среда и резидентната грижа е 2 :1 потребителите на
услугите – Личен асистент, Социален асистент са многократно повече от съществуващите от
резидентен тип.
• Ниско е степента на развитие на услугите за превенция на риска от социално изключване.
• Налично разширяването на мрежата от социални услуги в общността с консултативен и
дневен характер на предлагане. Слабо звено  на ниво област е липсата на резидентни
социални услуги в общността  на ниво област при спешни и кризисни ситуации.
• Рисков фактор за Област Хасково при процеса на предоставяне на социалните услуги е, че
не съществува активно взаимодействие с НПО сектора в процеса на предоставяне на
социални услуги като външен доставчик на някоя от единадесетте общини.

Общи изводи за услугите за деца:

• Значително се повиши степента на развитие на услугите в общността, превенция  за деца в риск и
техните семейства. Наличната мрежа от ЦОП в четирите общини Хасково, Димитровград и Харманли
значително подобриха работата по превенция  и подкрепа на деца и семейства в риск.
• Съществуващите услуги, повече са центрирани към децата и почти не се отнасят към родителите.
• Запазва се тенденцията при рисковите групи от деца с увреждания да се ползват предимно от
децата в градовете, извън подкрепа остават децата с увреждания в селските райони.
• Провеждане на успешен процес по деинституционализация за деца и младежи в риск на ниво област
Хасково чрез цялостно закриване на съществуващите специализирани институции, държавно
делегирана дейност.
• Много високо ниво на развитие и предоставяне на професионалната приемна грижа в областта.
• Липсват все още услуги за деца и младежи с психични проблеми.
• Услугите за деца и семейства жертва на трафик и домашно насилие се предоставят единствено от
НПО в Хасково и Димитровград.

Изводи за услугите за възрастни  и стари хора:

- 80 %  от чакащите клиенти за ДВХПР – на територията на област Хасково  са от други области в
страната.
- 50% потребителите в  ДВХПР на територията на област Хасково са трайно институционализирани с
престой в СИ над 10г.
- Сериозен е общия брой на лица настанени по СИ за област Хасково, които не могат да се обслужват
самостоятелно и са на легло.
- Материалната база на ДВХПР Тополовград не е на задоволително ниво за предоставяне на
качествена грижа  за настанените потребители.
- Големият капацитет на услугите за възрастни не дава възможност за индивидуална грижа.
Организацията на работа и длъжностите персонала в тях създават условия за настанените лица  да
развиват по скоро зависимост от чуждата помощ.
- Липсват социални услуги от резидентен тип за извеждане на хора с психични заболявания от
специализираните институциии в област Хасково.
- Липсват организирани социални превенционни кампаннии и консултативни услуги с цел превенция
на проблемите в психичното здраве.
- Налице е потребност от създаването на мобилни екипи към социални услуги в общността  за
обслужване на хората в малки и изолирани населени места.



Стратегия за развитие на социалните услуги област Хасково /2016г-2020г/

- 19 -

- Нарастват потребностите в областта от предоставяне на социални услуги за стари хора в семейна
среда. Това е извод , който се запазва като устойчив.
- Необходимо е да се поддържа и увеличава капацитетите от Домашни социални патронажи, който по
своята същност е мобилна услуга.
- Необходими са обучения и обмяна на добри практики на персонала при предоставяне на социални
услуги на стари хора.

Препоръки

Общи препоръки към Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област   Хасково
/2016г.-2020г./
Необходимо е да се запази устойчивостта на широкото партньорство и включване на всички заинтересовани
страни в разработването Областната стратегия за социалните услуги област Хасково.
Само на областно ниво и със съвместните усилия ще е възможно да се  разработи такава стратегия, която
да отговаря на специфичните проблеми и реалните потребности на рисковите групи, и съобразено с
възможностите на всяка една община.
В Областната стратегия да се предоставят целенасочени мерки за предотвратяване на липса на персонал
и/или неговата недостатъчна квалификация.
В Областната стратегия  да се планират мерки, целящи изграждане на между общински механизми за
взаимодействие при предоставяне на социални услуги в общността, държавно делегирана дейност.
Да се обърне сериозно внимание за включване на неправителствения сектор   за участие в партньорство с
местната власт или самостоятелно при  доставяне на социални услуги, както и при разработването и
прилагането на местни социални политики.
Да се планират изпълними мерки на интервенция, които да отговарят на реалните потребности на
приоритетните целеви групи.

Конкретни препоръки за развитието на услугите:

o За деца и семейства в риск;
o Необходимо е да се създадат социални услуги в общността, вид кризисен център  с цел обхващане

на най- рисковите целеви групи.
o Да се продължи подкрепата за новоразкритите услуги от резидентен тип за деца и младежи с

увреждания на територията на четирите общини, резултат от успешната деинституционализация за
деца на територията на област Хасково.

o Да се продължи да се работи за утвърждаване и усъвършенстване на приемната грижа  за деца.
o Да се разработят мерки за превенция на агресивното поведение на децата с  девиантни прояви.

• За пълнолетни лица и хора с увреждания;

o Препоръчва се да се планират дейности обвързани с разкриването на  алтернативни социални мерки
за обхващане и задоволяване на потребностите на лицата с психични разстройства, умствена
изостаналост  и физически увреждания.
o Да се продължи да се работи за разширяване на услугите в домашна среда,  финансирани като
местни дейности и/или дейности безвъзмездно подкрепени от чуждестранни грандове и програми, с цел
да се достигне до гражданите в риск, намиращи се в социална изолация в най-малките населени места.
o Да се заложат конкретни дейности, свързани с разработването на планове за реформиране и
преструктуриране на специализираните институции за възрастни хора с увреждания /психични
разстройства/.
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• За стари хора;
o Необходимо е да се поддържа капацитета от Домашните социални патронажи по своята същност -

Домашния социален патронаж е мобилна услуга.
o Необходими са обучения и обмяна на добри практики на персонала при предоставяне на социални

услуги на стари хора.
o Препоръчва се да се планират дейности обвързани с разкриването на  алтернативни социални

мерки за обхващане и задоволяване на потребностите  на лицата  с деменция.

Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги

3 Визия и цели
3.1 Визия

Стратегията за развитие на социални услуги в област Хасково предвижда осигуряване на подобрено
качество  на живот на децата и  семействата в риск. Целенасочени интервенции за активно социално
включване  за  уязвимите общности, създаване на  условията за пълноценно участие в обществения
живот и интеграция на хората в неравностойно положение.
Стратегията ще предначертае качествена промяна в наличната мрежа от социални услуги, като  се
допълни с нови социални услуги от резидентен тип за спешни интервенции и развие гъвкави
алтернативни мобилни услуги, които да гарантират равен достъп за социална подкрепа за
нуждаещите се потребители.
Множеството от предвидените мерки ще са насочени към поддържане нивото на качествена грижа
при предоставянето на съществуващите социални услуги, които да продължат да поставят във своя
център ползвателя, и които да задоволяват в максимална степен потребностите на всички рискови
групи, да бъдат адекватни към нуждите на хората и общностите в риск, като се отчитат динамичните
промени в съвременното общество.

3.2 Ценности, принципи, подходи

Ценности:
• Уважение и признание на достойнството на всеки човек, общност и група;
• Толерантност и закрила от дискриминация, признание  на различията  като ценност и ресурс

за развитие
• Благосъстояние на децата и всички  жители  на областта;
• Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането на достъпа до социални

услуги.
Принципи:

• Планиране и изпълнение на стратегиите с участието на всички заинтересовани страни на
областно на общинско и национално ниво;

• Иновативност и гъвкавост при определяне на съдържанието на планираните  услуги и мерки
в съответствие с реалните нужди на групите в риск

• Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и партньорства;
постоянно оптимизиране на качеството и управлението на услугите, прозрачност и отчетност.
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Подходи:
• Предоставяне на социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;
• Осигуряване на най- добрия интерес на потребителя чрез индивидуализиране на оценка и на

грижата за потребителя; проактивност в обхващането на рисковите групи;
• Насърчаване  на услугите  в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип, които

ползват само в краен случай;
• Осигуряване на възможности за равен достъп на до услуги на всички жители на областта
• Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи.
• Надграждане над добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване на  квалификацията

и уменията и учене от собствен опит.

3.3 Направления и приоритети на стратегията

3.3.1 Направления

Избраните направления за предстоящия петгодишен период на социално въздействие включва:
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. Изградиха се нови
четири Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, предоставящи резидентен
тип грижа, налични са и достатъчно подкрепящи структури. Екипите работещи по всички тези резултати бяха
изправени пред множество предизвикателства / проблеми с материалната среда, трудности при работата с
потребителите, служители и др./ извод от преодоляването е че, за потребителите е необходимо и да се
подкрепят отговорно, с цел качеството на услугите в тях да се поддържа на високо ниво и да се избегнат
възможни  рискови ситуации.

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.

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
един Кризисен център за деца и жени жертва на насилие и трафик. Тук нивото на интервенция е свързано с
подкрепа с цел организирането на устойчивост на услугата като държавно делегирана дейност.

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
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за стари хора, настанени в специализирани институции и възрастни  лица с психични разстройства,
умствена изостаналост и деменция.

Социалният сектор / РДСП, ДСП, социални услуги, общини/ на ниво област Хасково да наложи нов
вид социална работа, включваща социална защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация,
посредничество, обучение и осигуряване на 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.

Развитие на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към
повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим
живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са
съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот.

Направление № 4 Осъществяване на взаимодействие междуструктурно  и междуобщинско,
насърчаване активното участие на гражданския сектор при реализирането на Стратегията
/2016г.-2020г./

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 предишния планов период е  слабата активност на работа на НПО сектора  на ниво
област. Този планов период ще се предвидят дейности за активното им привличане и съвместна дейност.

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.

3.3.2 Приоритетни направления  на Областната стратегия

Направление  № 2 Създаване  на социална инфраструктура, обезпечаваща социалната работа при
настъпили кризисни ситуации за уязвими групи граждани.

Кризисните центрове са крайно необходими социални услуги в общността  за нивото на област
Хасково. Към края на 2015г. всички рискови случаи се извеждат извън територията на областта. От
изключителна важност е да има такава услуга в пограничните райони.

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
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за стари хора, настанени в специализирани институции и възрастни  лица с психични разстройства,
умствена изостаналост и деменция.

Застаряване на населението и нарастваща потребност от дългосрочна грижа, качеството на
предоставяните социални услуги за възрастни, преобладаващия институционалният модел на грижа,
особено за хората с увреждания и възрастните хора са основни проблемни зони, както на национално ниво,
така и на областно.

Факт, че в област Хасково има търсене на институционалната грижа. Потребността от дълговременно
обгрижване на недееспособни възрастни лица нараства, а капацитетните възможности на съществуващите
форми и програми стават все по-недостатъчни.

Специализираните институции на територията на област Хасково са шест. Доставчиците на
анализираните в това изследване социални структури са на различно ниво на възприемане и отношение на
предстоящия процес по реализация на Стратегията по Дългосрочна грижа.

Състоянието на СИ след направено  аналитично проучване е:
Дом  за стари хора – гр. Ивайловград;
Нивото на работа в СИ отговаря в много висока степен на регламентираните критерии и стандарти за

социални услуги и специализирани институции съгласно ЗСП и ППЗСП и неговите разпоредби.
Настанените потребители са предимно от територията на област Хасково. Няма лица, които не

отговарят на профила на институцията, с удостоверен медицински документ. Няма нужда от реализиране на
ремонт или допълнителни строителни дейности. Няма  дофинансиране от страна на община Ивайловград,
поради  наличие на преходен остатък.

Дом  за стари хора – гр. Харманли;
Административно СИ се управлява на добро ниво, налична е добра комуникация между структурата и

общинската администрация. Материалната база е подходяща и достатъчна да задоволи потребностите на
потребителите. Необходим е сериозен ремонт на покрива на ДСХ –гр. Харманли, за който ремонт е
необходима подкрепа от общинска администрация.

Общото нивото на работа в СИ отговаря в задоволителна степен на регламентираните критерии и
стандарти за социални услуги и специализирани институции съгласно ППЗСП и неговите разпоредби.
Настанените потребители са в по-голямата си част от територията на област Хасково. Няма лица, които не
отговарят на профила на институцията, с удостоверен медицински документ. Няма  дофинансиране от
страна на община Харманли, поради  наличие на преходен остатък.

Дом  за стари хора – гр. Хасково;
Материалната база на ДСХ- гр. Хасково е в добро състояние, би могла да се ползва и занапред.

Необходимо е да се уточни, че ръководството на  ДСХ –гр.Хасково постепенно и поетапно е преодоляло и
множество проблемни зони, които са съществували пред работещите и живущите. Процентът на лицата,
които не могат да се обслужват самостоятелно и са на  легло е  висок - 20% от общия капацитет на дома –
58 от 160 лица. Настанените потребители са в по- голямата си част от територията на област Хасково. Няма
дофинансиране от страна на община Хасково, поради  наличие на преходен остатък.

Дом  за възрастни със сетивни нарушения – гр. Хасково;
В СИ се предоставят услуги, на добро ниво на целевата група, съобразени със стандартите и

критериите регламентирани в съществуващата нормативна уредба. Създадена е нова организация на
работа във всеки един елемент на СИ. Необходимо е разширяване на сградата, чрез изграждане на
допълнително крило.

- 50% от потребителите са трайно институационализирани и са в СИ над 10г.

Дом за възрастни хора/мъже/ с психически разстройства – общ. Тополовград, с. Радовец.
ДВХПР с.Радовец, община Тополовград, трябва да бъде поетапно закрита от настоящия си вид, но не

поради застаряващата среда на грижа на потребителите, а заради необходимостта от качествена грижа за
хората настанени в нея, с настоящия сграден фонд, това е невъзможно. Петдесет процента от
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потребителите са трайно институационализирани с престрой в СИ над 10г. Осемдесет процента от чакащите
потребители  са  от други  области в  страната.

Дом за възрастни хора /жени/ с психични разстройства – общ. Свиленград, местност „Социални
домове” с. Пъстрогор

Общата оценка на ДВХПР- гр. Свиленград е добра към много добра.  Дофинансиране от страна на
общината не се реализирало поради наличие на преходен остатък. Доставчикът редовно проверява, нивото
на функциониране на СИ. Общото състояние на сградния фонд е добро, има достатъчно лично пространство
за всеки един потребител. В ДВХПР - гр. Свиленград качеството на грижа, спрямо потребителите е на добро
ниво.

- 80% от чакащите потребители са от  други области в  страната;
- 50% процента от потребителите са  с престой в СИ над 10г. – 47  лица  /жени/, които са трайно

институационализирани.

3.3.3 Приоритетни целеви групи
Стратегическите мерки планирани в Областната стратегия /2016г.-2020г./ ще обхванат всички рискови

групи, изведени при анализа на ситуацията  и оценката на потребностите на рисковите групи граждани.
Определянето на приоритетни целеви групи в никакъв случай не изключва останалите рискови групи, но
задава основния фокус на интервенцията през периода на стратегията. Приоритетните целеви групи, към
които са насочени социалните услуги и мерки за социално включване в област Хасково са:

- Деца и семейства  жертва на трафик;
- Деца и семейства жертва и насилие;
- Деца с множествени и ментални увреждания;
- Необхванати от социалната система възрастни лица с психически и ментални разстройства;
- Възрастни лица с психически и ментални разстройства, ползващи институциален тип грижа;
- Самотно живеещи  стари хора със затруднения в самообслужването;
- Хора в риск, живеещи в изолирани малки населени места, без достъп до социални и др.

услуги;

3.4 Цели

3.4.1 Общи и специфични цели
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.

Обща цел 1. Да се създаде и поддържа междуинституционална работна среда, която да осигурява
професионална подкрепа и възможност за качествено функциониране на социалните услуги в
общността и приемната грижа, резултати от реализирания процес по деинституционализация за деца
на територията на област Хасково.

• Специфична цел 1.1. Да продължи да се развива професионалния капацитет на екипите в
наличните социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за
децата, които са изведени в семейна среда.

• Специфична цел  1.2. Да се развие и поддържа междуинституционален механизъм на общинско
ниво за разрешаване на проблемни зони, засягащи начина на функциониране на социалните услуги
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в общността и приемната грижа, резултати от реализирания процес по деинституционализация за
деца на територията на област Хасково.

• Специфична цел 1.3. Да се поддържа  мрежа от подкрепящи социални услуги

Обща цел 2. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се  предотврати появата и развитието на
рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата

• Специфична цел 2.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в резидентен тип
услуги в общността и/или ДМСГД като се извършват дейности, с които да се подкрепи отглеждането
на децата в биологичното семейство.

• Специфична цел 2.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в
семейството.

• Специфична цел 2.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково
поведение и неглижиране на децата.

• Специфична цел 2.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи
до качествено образование.

Направление № 2 Създаване  на социална инфраструктура, обезпечаваща социалната работа
при настъпили кризисни ситуации за уязвими групи граждани.
Обща цел 1. Да се създаде мрежа социална инфраструктура, обезпечаваща социалната работа при
настъпили кризисни ситуации за уязвими групи граждани

• Специфична цел 1.1. Изграждане на кризисни центрове за деца и лица, жертва на трафик и
насилие

• Специфична цел 1.2. Създаване на центрове за временно настаняване за деца и семейства в
риск, лица в крайна бедност и бездомни

• Специфична цел 1.3. Процедурно организиране и изграждане на междуинституциален
кризисен щаб на областно ниво за разрешаване на спешни проблемни зони настъпили
кризисни ситуации за уязвими групи граждани

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
Обща цел 1. Да се създадат услуги, насочени към удовлетворяване на комплексните  потребности на
хората от целевите групи, чрез разкриване на защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип и
др.

• Специфична цел 1.1. Реформиране на институционалната грижа за лица с психични разстройства
• Специфична цел 1.2. Изграждане на социални услуги в общността от резидентен тип за лица с

умствена изостаналост, физически увреждания и деменция
• Специфична цел 1.3. Да се деконцентрира мрежата от социални услуги за обхващане на

изолираните населени места и рискови групи чрез мобилния компонент на наличните услуги
• Специфична цел 1.4. Да се деконцентрира мрежата от социални услуги за обхващане на

изолираните населени места и рискови групи чрез нови услуги, които да са в близост до рисковите
групи

• Специфична цел 1.5. Да се продължи да се развива социалното предприемачество,
предоставящо защитена заетост за лица с увреждания
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Обща цел 2. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в областта,
чрез:

• Специфична цел 2.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия
за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда.

• Специфична цел 2.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в
среда, близка до домашната.

• Специфична цел 2.3. Да се подобри качеството на предоставяне и типа резидентна грижа за
старите хора, нямащи възможност да останат в семейната си среда

• Специфична цел 2.4. Да се инициира реализирането на междусекторни смесени местни услуги-
здравно – социални, предоставящи се в домашна среда

Общите и специфичните цели във функционалните приоритетни направления на Областната стратегия
включват:

Направление №4 Осъществяване на взаимодействие междуструктурно и междуобщинско,
насърчаване активното участие на гражданския сектор при реализирането на Стратегията
/2016г. – 2020г./
Обща цел 1. Да се  запази и повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез
развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

• Специфична цел 1.1. Да продължи да се работи за мотивиране общинските администрации към
междуобщинското партньорство в социалните услуги.

• Специфична цел 1.2. Да продължи да се работи за налагане на ефективни механизми за
междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги и информационни програми – здравно-
социални, социално - образователни.
Направление № 5 Поддържане и подкрепа на професионалния капацитет на работещите в

социалната сфера на територията на област Хасково
Обща цел 1. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез поддържане на
необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и
компетентен персонал за предоставяне на услуги.

• Специфична цел 1.1. Да се стимулира развитието на административния и организационния
капацитет на областно и общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и
групи в неравностойно положение.

• Специфична цел 1.2 Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на
професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти.

• Специфична цел 1.3 Да се оказва подкрепа при въвеждането на информационния масив на
междуобщинско и междусекторно ниво на единната информационна система, осъществяваща се от
Агенция социално подпомагане гр. София.

3.4.2 Ключови индикатори за постиженията на Стратегията

Резултатността  от исканата качествена промяна ще бъде измервана чрез система от качествени и
количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми в системата от
социални услуги в област Хасково.

Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция по отношение на
постигнатата промяна в ситуацията в област Хасково и ползите за рисковите групи в резултат от петте
години изпълнение на Стратегията са:
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За целевите групи деца :
• Осигурена подкрепа за поне 20% от уязвимите семейства и деца в област Хасково
• Предотвратено изоставяне на деца в риск в ЦНСТ и/или ДМСГД за 50% от случаите, чрез

реинтеграция в семейството, настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване;
• Утвърждаване и развитие  на социалната услуга приемна грижа на областно ниво, чрез запазване

наличния обем от утвърдени приемни родители и семейства и повишаване на техния
професионален капацитет чрез обучения и консултации.

• Намаление с 50% на отпадналите от училище деца, продължаване работа за овладяване на
девиантното поведение.

• Развитие на създадения  капацитет за обхващане на  децата с увреждания в област Хасково в
услуги за медицинска и социална рехабилитация и/или в различни форми на заместваща, дневна
грижа;

За целевите групи възрастни хора с увреждания :
 Увеличена степен на териториално обхващане на рисковите общности и индивиди чрез развитие на

мобилни услуги за нуждаещи се хора и пръснати рискови групи от изолирани населени места върху
80% от територията на област Хасково,

 Изграждане на нови социални услуги в общността за целевите групи хората с психични разстройства,
умствена изостаналост и деменция.

 Инициирани и развити поне 2 смесени междусекторни услуги и/или мерки (проекти) за социално
включване на уязвими общности и рискови групи с активното участие на активния граждански сектор.

 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 20% от хората с увреждания –
потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен
асистент;

 Затваряне входа на ДВХПР Тополовград и преструктуриране на институцията в подходящи социални
услуги в общността.

 За целевите групи стари хора:
 Подобряване качеството на  институционалната грижа  за старите хора в наличните специализирани

институции чрез промяна в съотношението на вида на социалните структури
 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 25% от старите хора в нужда в област

Хасково с приоритетно обхващане на самотноживеещите в изолирани населени места извън
общинските центрове;

 Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 80-90 самотно живеещи стари
хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда (с мобилен компонент).

За междусекторно и междуобщинско партньорство
 Внедряване и ползване на Интегрираната информационна система на Агенцията за социално

подпомагане ( ИИС на АСП)  на всички нива на областно и общинско ниво
 Повишен капацитет за управление на СУ - на 50% представители на общинските администрации,

дирекции социално подпомагане и поне 50% от екипите на доставчиците на социални услуги пряко
ангажирани при предоставянето им в област Хасково

 Осъществени поне 2 междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1
община;

 Изграждане на  четири Кризисни центъра на територията на областта и три центъра на Временно
настаняване.
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4 Интервенция – социални услуги и мерки
4.1 Мерки и дейности по Направление 1:

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

Обща цел 1 на Направление №1. Да се създаде и поддържа междуинституционална работна среда,
която да осигурява професионална подкрепа и възможност за качествено функциониране на
социалните услуги в общността и приемната грижа, резултати от реализирания процес по
деинституционализация за деца на територията на област Хасково.

• Специфична цел 1.1. Да продължи да се развива професионалния капацитет на  екипите в
наличните социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за
децата, които са изведени в семейна среда.
Мярка 1.1.1 Развитие  на  съществуващите ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи без увреждания на
територията на област Хасково
Мярка1.1.2 Подкрепа на междусекторно ниво за екипите, работещи в ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и
младежи без увреждания на територията на област Хасково чрез консултации  и подходящи форми
на супервизия, обучения и др.

Мярка 1.1.1 Развитие на съществуващите ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи без увреждания
на територията на област Хасково

Тази  мярка включва дейности свързани с възможността за качествено предоставяне на
социалните услуги от резидентен тип за деца и младежи с и/ без увреждания, при които няма
възможност да бъдат отглеждани в среда близка до семейната или в подходящо приемно семейство.
Дейностите, които се предоставят на потребителите на ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи  с без
увреждания в най- голяма степен задоволяват техните личностни потребности - здравни,
образователни, културни и социални, обезпечаващи нормалното съществуване на клиентите.

Дейност 1.1.1.1. Продължаване дейността по предоставяне на ЦНСТДМУ ”Дъга” – Димитровград  с
капацитет 14 потребители.
Дейност 1.1.1.2. Продължаване дейността по предоставяне на ЦНСТДМУ Харманли  с капацитет 14
потребители.
Дейност 1.1.1.3. Продължаване дейността по предоставяне на ЦНСТДМУ”Единство” – Хасково с
капацитет 14 потребители.
Дейност 1.1.1.4. Продължаване дейността по предоставяне на ЦНСТДМУ”Съгласие” – Хасково с
капацитет 14 потребители.
Дейност 1.1.1.5 Продължаване дейността по предоставяне на ЦНСТ за деца и младежи без
увреждания Димитровград с капацитет 6. Планира се към 2018 г. увеличаване на капацитета на
ЦНСТ  10 потребители.
Дейност  1.1.1.6 Стартиране на ЦНСТ за деца и младежи без увреждания Свиленград с капацитет 10
с потребители от 2016г. като държавно делегирана дейност.
Дейност 1.1.1.7 Трансформация на социалната услуга Наблюдавано жилище.
СУ е  налична през 2015г., като планираната промяна  е предвидена за 2017г. в ЦНСТ за деца и

младежи без увреждания с капацитет 10 потребители.
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Мярка 1.1.2 Подкрепа на междусекторно ниво за екипите, работещи в ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца
и младежи без увреждания на територията на област Хасково чрез консултации  и подходящи
форми на супервизия
Дейност 1.1.2.1 Разработване на план от доставчиците на социални услуги на общинско ниво за
възможности за предоставяне на консултативна подкрепа и външна специализирана супервизия  на
екипите заети  предоставяне на ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи без увреждания на
територията на област Хасково
Дейност 1.1.2.2 Участие на доставчиците на социални услуги на общинско ниво в национални
проекти и програми предоставящи възможност за безвъзмездно финансиране на консултативни
практики и супервизия за екипите заети  предоставяне на ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи без
увреждания на територията на област Хасково
Дейност  1.1.2.3 Реализиране на  подкрепа на междусекторно ниво за екипите, работещи в
ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи без увреждания на област Хасково, чрез планирани
специализирани обучения от страна на доставчиците на социални услуги
Дейност  1.1.2.4 Мобилизиране на мобилни групи от експерти от смесени сектори при решаване на
казуси в ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи без увреждания на територията на област Хасково

• Специфична цел 1.2. Да се поддържа мрежа от подкрепящи социални услуги, поддържащи
начина на предоставяне на социалните услуги в общността и приемната грижа - резултати от
реализирания процес по деинституционализация за деца на територията на област Хасково
Мярка 1.2.1. Да се осигури възможност за потребителите от ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и
младежи без увреждания да ползват необходимите подкрепящи  социални услуги дневни и
почасови
Дейност 1.2.1.1 Да се провеждат разширени мултидисциплинарни срещи с екипите от СУ, ОЗД и
ХУСУ към ДСП при решаване на  конкретни казуси или вземане на окончателни решения при
предоставянето на грижа за потребителите ЦНСТДМУ и ЦНСТ за общините Димитровград, Хасково,
Харманли и Свиленград
Дейност 1.2.1.2 Потребителите на ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи без увреждания на
територията на област Хасково в зависимост от техните специфични потребности, упоменати в
индивидуалните им планове за грижа, да ползват необходимите им дневни, почасови социални
услуги в наличните подкрепящи социални услуги ЦОП, ДЦДУ и ДЦВХУ и др.

• Специфична цел  1.3. Да се развие и поддържа наложилата се приемната грижа на
територията на област Хасково.
Мярка 1.3.1.Подобряване качеството на грижа за децата, настанени в наличните  утвърдени приемни
семейства
Мярка 1.3.2. Повишаване нивото на координация между ОЗД, НПО и общинските администрации на
територията на област Хасково

Мярка 1.3.1.Подобряване качеството на грижа за децата, настанени в наличните  утвърдени
приемни семейства
Услугата приемна грижа се развива успешно на областно и общинско ниво. Дейностите в тази мярка
са насочени към запазване и повишаване качеството на услугата  за утвърдените 132 приемни
семейства.
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Дейност 1.3.1 Продължаване на дейността на утвърдените 132 професионални приемни семейства
.
Дейност 1.3.2. Увеличаване дела на утвърдените професионални приемни семейства от общия
капацитет налични, които биха могли да се грижат за деца с увреждания чрез провеждане на
специализирани обучения от страна на ЦОП, НПО  и/или външни обучители.
Дейност 1.3.3. Извършване работа по равномерното разпределение на количеството утвърдени
приемни семейства по общини.

Мярка 1.3.2. Повишаване нивото на координация между ОЗД, НПО и общинските
администрации на територията на област Хасково
Дейност 1.3.2.1 Провеждане на  две годишни кръгли маси  на наличния областен механизъм за
деинституционализация за деца между ОЗД, НПО и общинските администрации на територията на
област Хасковo – планиране за изпълнение 2017г-2020г.
Дейност 1.3.2.2 Провеждане на ежегодни информационни кампании във връзка подаване на данни
за мисията и важността на социалната услуга приемна грижа по общини съвместно с всички
заинтересовани страни.

Обща цел 2 на Направление №1 Да се подобри грижата за децата в семейството, като се  предотврати
появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално намаляване
на броя на изоставени деца

• Специфична цел 2.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им резидентен тип услуги
в общността и/или ДМСГД като се извършва  дейности, с които  да се подкрепи задържането на
децата в биологичното семейство.

o Мярка 2.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и задържане на
новородените деца в биологичното семейство;

o Мярка 2.1.2. Поддържане на мрежа от ЦОП за обхващане на децата и семействата в риск в област
Хасково;

o Мярка 2.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца;
o Мярка 2.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването;
o Мярка 2.1.5. Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика и семейно

планиране;
o Мярка 2.1.6. Общински и областни програми/мерки за подкрепа на уязвими семейства за създаване

на условия за задържане на детето в семейството.
o Мярка 2.1.7. Разработване на план за трансформиране ДМСГД Хасково

o Мярка 2.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и задържане на
новородените деца в биологичното семейство;

Дейност 2.1.1.1Възможност за  функциониане на  Звено „ майка и бебе“ с цел превенция на изоставянето на
деца в ранна възраст (от 0 до 3 години), включително на новородени деца на ниво родилен дом. По своя
характер програмата е смесена междусекторна услуга в социалната и здравната сфера, координирана от
социални работници към съществуващия ЦОП Хасково, ЦОП Димитровград, ЦОП Харманли. Програмата
включва дейности, изпълнявани съвместно от ЦОП, ОЗД, родилно отделение в гр. Хасково, гр. Харманли,
гр. Димитровград, Свиленград с подкрепата на личните лекари и здравните медиатори и други социални
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услуги в общността като семейно планиране за намаляване на случаите на непланиране бременност, която
може да доведе до изоставяне на дете, ранно регистриране на бременността за бременни жени, за които
има риск да изоставят детето си.

o Мярка 2.1.2. Поддържане  на мрежа от ЦОП за обхващане на децата и семействата в риск в
област Хасково;

Областната стратегия предвижда утвърждаване на дейностите във вече съществуващите Центрове
за обществена подкрепа в община Хасково, Димитровград, Харманли и Стамболово както и създаване на
ЦОП в общините Любимец, Симеоновград  и Минерални бани.

Преките дейности на ЦОП включват разнообразни услуги за превенция на изоставянето на деца на
ранна и по-късна възраст, превенция на отклоняващото се поведение, насилието, подкрепа и консултиране
на рисковите групи – деца и семейства. Подкрепата за рисковите групи – за децата и техните семейства се
осъществяват не само в сградата на ЦОП, но и в дома на уязвимите семейства. Освен това Центровете за
обществена подкрепа ще имат и мобилен компонент, с който се осигуряват възможности за посещение в
дома на семейства в риск, живеещи в изолирани населени места извън общинските центрове.
Дейност 2.1.2.1 Продължение на дейностите на ЦОП Димитровград
Фокусът на дейностите на двата ЦОП в гр. Димитровград с капацитет  50 към 2015г. е подкрепата за
семейства с деца в риск, достъп до образование, превенция и закрила на деца в риск и др. Предвижда се
развитие на мобилен екип за обхващане на децата и семействата в риск от цялата община Димитровград.
Не е планирано разширяване на услугата.
Дейност 2.1.2.2 Продължение на дейностите на ЦОП Харманли
Фокусът на дейностите на ЦОП в гр. Харманли с капацитет  30 към 2015г. е подкрепата за семейства с деца
в риск, достъп до образование, превенция и закрила на деца в риск и др. Предвижда се  развитие на
мобилен екип за обхващане на децата и семействата в риск от цялата община Харманли. Не е планирано
разширяване на услугата.
Дейност 2.1.2.3 Продължение на дейностите на ЦОП Хасково
Фокусът на дейностите на ЦОП в гр. Хасково с капацитет  40 към 2015г. е подкрепата за семейства с деца в
риск, достъп до образование, превенция и закрила на деца в риск и др. Предвижда се  развитие на мобилен
екип за обхващане на децата и семействата в риск от цялата община Хасково. Не е планирано
разширяване на услугата.
Дейност 2.1.2.4 Продължение на дейностите на ЦОП Стамболово
Фокусът на дейностите на  ЦОП в с. Стамболово с капацитет  20 към 2015г. е подкрепата за семейства с
деца в риск, достъп до образование, превенция и закрила на деца в риск и др. Предвижда се  развитие на
мобилен екип за обхващане на децата и семействата в риск от цялата община Стамболово. Не е планирано
разширяване на услугата.
Дейност 2.1.2.5. Разкриване на нов ЦОП в гр. Любимец.
Разкриване на нов ЦОП в гр. Любимец с капацитет 30, планиран за изпълнение след 2017г.
Планираната услуга ще се разкрие и управлява от община Любимец, но ще обслужва потребители и от
съседните села. ЦОП ще извършва следните услуги: семейно консултиране, подкрепа и развитие на
родителски умения, превенция на насилието и неглежирането, семейно планиране, приемна грижа,
осиновяване, превенция на отпадането от училище, превенция на отклоняващо се поведение и работа с
деца с отклоняващо се поведение.
Постепенно разширяване на териториалния обхват на ЦОП–Любимец към обхващане на децата и
семействата в риск от всички села към община Любимец и съседната община – Ивайловград чрез мобилни
услуги (след 2018 г.) и достигане на капацитета от 20 места. Дейностите може да се реализират след
осигуряване на държавно финансиране като държавно-делегирана дейност.
Дейност 1.1.2.5. Разкриване на нов ЦОП в общ. Симеоновград.
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Планираната услуга ще се разкрие и управлява от общ. Симеоновград, но ще обслужва потребители и от
съседните села. ЦОП ще извършва следните услуги: семейно консултиране, подкрепа и развитие на
родителски умения, превенция на насилието и неглежирането, семейно планиране, приемна грижа,
осиновяване, превенция на отпадането от училище, превенция на отклоняващо се поведение и работа с
деца с отклоняващо се поведение. Дейностите може да се реализират след осигуряване на държавно
финансиране като държавно-делегирана дейност. Капацитет  30 потребители. Планирано е за разкриване за
2016г.

Мярка 2.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца, лишени
от родителска грижа
Дейност 2.1.3.1. Съвместни дейности на ОЗД и ЦОП за настаняване в семейства на близки и роднини на
деца от СИ, изоставени деца и на деца в риск от изоставяне.
Дейност 2.1.3.2. Оказване на продължаваща подкрепа от ОЗД и ЦОП за семействата на близки и роднини, в
които са настанени деца, лишени от родителска грижа – консултации, посредничество и съдействие.

Мярка 2.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването
Дейност 2.1.4.1. Съвместни подкрепящи услуги между ЦОП и ОЗД при осиновяването на деца, като се
планира част от дейностите на ОЗД да се насочат към центъра – обучение на кандидат – осиновителите,
наблюдение и подкрепа на осиновителите в следосиновителния период, Услугите ще са насочени към:
консултиране, информиране; мотивиране и обучение за кандидат-осиновители, подкрепа в
следосиновителния период.

Дейност 2.1.4.2. В рамките на приемната грижа - създаване на алтернативни форми за краткосрочна грижа
за изоставени деца (новородени и по-големи) с настаняване по спешност като превенция на настаняването в
СИ.  Процедурно от предходната стратегия - Определяне на 3-5 професионални приемни семейства в
областта за спешно, краткосрочно настаняване на изоставени деца – новородени и на по-късна възраст – за
периода на процедурите по осиновяване, или за намиране на решение за грижата за детето (настаняване
при близки и роднини, приемна грижа или ЦНСТ и ЦНСТДМУ). Координация от ЦОП, заедно с ОЗД.
Изпълнение през периода 2016г-2020г.

Мярка 2.1.5. Общински и областни програми/мерки за здравна профилактика и семейно планиране
Дейност 2.1.5.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/ бременността,
насочена към нежелана и рискова бременност във всички общини на област Хасково.
Дейност 2.1.5.2. Здравно-социални програми за семейно планиране – информиране и консултиране,
обучения. Програмите ще се изпълняват от НПО, здравни институции, училища и ще включват здравно-
социални консултации за майки и семейства в риск, здравна просвета сред подрастващите за намаляване
на нежеланите и рисковите бременности.

Мярка 2.1.6 Общински и областни програми/мерки за целева подкрепа на уязвими семейства за
създаване на условия за задържане на детето в семейството
Дейност 2.1.6.1. Подкрепа за жилище, включително разработване и реализация на общински
програми/инициативи за социални жилища.
Дейност 2.1.6.2. Посредничество и информиране за осигуряване на достъп до заетост .

Мярка 2.1.7. Разработване на план за трансформиране ДМСГД Хасково
Дейност 2.1.7.1. Създаване на работна група на областно ниво за консултиране и подкрепа на процеса на
трансформиране на ДМСГД гр. Хасково
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• Специфична цел 2.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в
семейството.

• Мярка 2.2.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на качествена здравна грижа, медицинска и
социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства;

Развитието на ЦСРИ Тополовград и създаването на нови ЦСРИ на територията на област Хасково ще
подобри условията за предоставяне на адекватни здравни грижи, рехабилитация и интеграция на децата с
увреждания, отглеждани в семейна среда; там, където е необходимо, услугата ще има мобилен компонент,
като в мобилните екипи могат да се включват различни специалисти (логопед, психолог, рехабилитатор,
социален работник, медицинско лице, специален педагог и др.),.
Дейност 2.2.1.1. Продължение на дейностите на ЦСРИ – Тополовград (капацитет 50) с фокус рехабилитация
и подкрепа, консултиране на родителите. Разширяване на капацитета и  дейността, чрез мобилност за
предоставяне на услуги за деца и младежи с увреждания от прилежащите села - тяхната интеграция,
подкрепа за семействата им, медицинска и социална рехабилитация. Развиване и утвърждаване на мобилен
компонент на услугата с увеличение на капацитета до 60 през 2018година. / виж. Таблица 3 /
Дейност 2.2.1.2. Изграждане на ЦСРИ – Минерални бани с мобилен екип за обхващане на общините
Минерални бани и Хасково, с капацитет 30 и стартиране на услугата след 2016 г. Вариантът за разкриване -
като филиали или като самостоятелна услуга – ще бъде уточнен след  конкретно проучване на
възможностите/ виж. Таблица 3 /
Дейност 2.2.1.3 Изграждане на ЦСРИ – Свиленград чрез трансформация  ДЦВУ Свиленград с мобилен екип
за обхващане на общините Свиленград и Любимец, с капацитет 30 и стартиране на услугата след 2018 г.
Вариантът за разкриване - като филиали или като самостоятелна услуга – ще бъде уточнен след  конкретно
проучване на възможностите/ виж. Таблица 3 /
Дейност 2.2.1.4. Прилагане на мерки за ранна диагностика и навременна интервенция (лечение и/или
рехабилитация) на увреждането/заболяването при децата с увреждания и/или възникнали проблеми за деца
и младежи след травма/инцидент.
Дейност 2.2.1.5. Поддържане работата на Център за ранна интервенция за деца с увреждания, включително
ранна диагностика на заболяването/увреждането в сградата на ДМСГД. Развитието на медико-социалните
услуги/мерки за ранна диагностика на децата с увреждания и/или със здравословни проблеми и
осигуряването на навременно лечение и рехабилитация е важно както за превенцията на изоставянето, така
и за подобряване на грижите и възможностите им за възстановяване. Капацитет 20 потребители.
Дейност 2.2.1.6 Продължаване дейността на Общностен център Хасково. Предоставящ следните услуги:
ранна интервенция на уврежданията, семейно консултиране и подкрепа; здравна консултация за деца,
индивидуална педагогическа подкрепа за деца  с увреждания. Капацитет 80 потребители.

Мярка 2.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова грижа, и заместваща
грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда;
Дейност 2.2.2.1. Продължаване на дейността на Дневния център за деца с увреждания “Марина” – Хасково (с
капацитет 38 места).
Дейност 2.2.2.2. Продължаване на дейността на Дневния център за деца с увреждания гр. Димитровград (с
капацитет 30 потребители.
Дейност 2.2.2.3. Продължаване на дейността на Дневния център за деца с увреждания гр. Ивайловград (с
капацитет 22 места).
Дейност 2.2.2.4. Продължаване на дейността Дневния център за деца с увреждания - гр. Свиленград, с
капацитет 20 места.
Дейност 2.2.2.5. Разкриване на нов Дневен център за деца с увреждания - гр. Харманли, с капацитет 30
места, планира се проучване на възможностите и ресурсите след 2016 година старт 2017г. Предоставяне
на дневна почасова грижа за деца и младежи до 18 г с увреждания ; предоставяне на рехабилитация,
социална , възпитателна.
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Мярка 2.2.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството.
Дейност 2.2.3.1. Продължаване работата по наличните програми, които предлагат домашни грижи - Личен
асистент, Социален асистент и Домашен помощник за деца с увреждания.
Дейност 2.2.3.2. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за хората с увреждания. Разкритите
социални услуги в общността за деца и възрастни ще предоставят информация, консултиране, съвети за
права, процедури и посредничество за получаване на техническите помощни средства от хората с
увреждания, подкрепа и специализирани обучения. Срок за изпълнение 2016г.-2020г.

Специфична цел 2.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково
поведение и неглижиране на децата.
Мярка 2.3.1. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи
Мярка 2.3.2. Подкрепа на родителите  и местната среда при преодоляване на последиците от рисковото
поведение при децата и младежите с девиантно поведение

Мярка 2.3.1. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи
Дейност 2.3.1.1. Образователни програми и кампании в училище и/или в рамките на ЦОП за превенция на
рисково поведение (агресия; насилие; отклоняващо се поведение; рисково поведение на деца и младежи);
провеждане на здравна и социална просвета против зависимостите; лекции и дискусии в часа на класа;
организиране на хепънинги; между училищни прояви и инициативи на общинско и областно ниво. Срок за
изпълнение 2016г.-2020г.
Дейност 2.3.1.2. Услуги в рамките на ЦОП за развитие на родителските умения. Подкрепата за семейства с
деца в риск за превенция на изоставянето и неглижирането на деца, отглеждани в семейна среда. Срок за
изпълнение 2016г.-2020г.
Дейност 2.3.1.3. Включване на училището и гражданските организации за подобряване на грижата за децата
в семейството. Иницииране и изпълнение на дейности в училище за консултиране, развитие на родителския
капацитет и уменията за отговорно родителство. Срок за изпълнение 2016г.-2020г.

Мярка 2.3.2. Подкрепа на родителите и местната среда при преодоляване на последиците от
рисковото поведение при децата и младежите с девиантно поведение
Дейност 2.3.2.1. Реализиране на съвместни дейности на Местните комисии за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обществените възпитатели в общините, заедно с ОЗД в
подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие.
Дейност 2.3.2.2. Съвместни дейности на ЦОП и ОЗД – за подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и
зависимости, както и специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени
прояви, насилие, рисково поведение. Срок за изпълнение 2016г.-2020г.
Дейност 2.3.2.3. Настаняване на деца, претърпели насилие или трафик в Кризисни центрове за жени, деца и
младежи преживели насилие и/или трафик в общините Димитровград, Свиленград, Стамболово ( подробно
ще е описано в дейностите от Направление 2).
Дейност 2.3.2.4. Създаване на услугата Център за временно настаняване - приют в гр. Димитровград,
Свиленград и Харманли (подробно ще е описано в дейностите от Направление 2)
Дейност 2.3.2.5.  Продължаващо развитие на дейностите на Консултативен център за социална
рехабилитация и интеграция в помощ и подкрепа на пострадали от насилие лица, предоставян от Български
център за Джендър изследвания Приоритет на НПО е създаването и утвърждаването на ефективна
регионална програма от грижи за деца и лица, пострадали от насилие и техните семейства, които са
претърпели или са в риск от насилие.
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Дейност 2.3.2.6 Продължаващо развитие на дейностите на ЦОП  за деца и младежи в риск, услуга
предоставяна от Сдружение „Шанс и Закрила”. Приоритет на НПО е развитието на гъвкави методи на
консултативна и подкрепяща работа за деца и младежи с проблемно поведение или намиращи се в среда на
риск.
Специфична цел 2.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи
до качествено образование.

• Мярка 2.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички деца в област
Хасково;

• Мярка 2.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на
отпадналите деца и младежи;

• Мярка 2.4.3. Осигуряване на качествено интегрирано образование за децата с увреждания;
Мярка 2.4.1. Провеждане на задължителното предучилищно образование за всички деца в област
Хасково
Дейност 2.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна възраст чрез:
издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка – изпълнява се от учителите,
с подкрепата на общините, ОЗД, социалните работници, НПО; Срок за изпълнение 2016г.-2020г.

Мярка 2.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на
отпадналите деца и младежи.
Дейност 2.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги в ЦОП за превенция на отпадането и
задържане на децата в училище. Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните услуги,
от една страна, и организациите, ангажирани с образованието (училищата, НПО, и пр.), от друга страна, за
образователна интеграция и реинтеграция на децата.
Дейност 2.4.2.2. 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 мероприятия); осмисляне на свободното време на децата и
младежите;
Дейност 2.4.2.3. Провеждане на образователно-социални услуги за връщане в училище на отпадналите от
училище деца, които се изпълняват от ЦОП, НПО, училища, училищни настоятелства, читалища в тясно
сътрудничество с ОЗД и общински администрации, включващи:
Дейност 2.4.2.4. Постепенно извеждане на децата от помощното училище, адаптация и интегриране на
масовите общообразователни училища, чрез подкрепа от ресурсни учители и логопеди.
Дейност 2.4.2.5. Разработване на целеви програми и инициативи за подобряване на образованието в
средищните и защитените училища, които се изпълняват с подкрепата на РИО на МОН, общини и НПО.
Специално внимание се отделя на мерките за наблюдение и контрол върху посещаемостта и  качеството на
образованието на пътуващите ученици от по-големите градове към защитени и средищни училища в
малките общини.
Мярка 2.4.3. Осигуряване на качествено интегрирано образование за децата с увреждания
Дейност 1.4.3.1. Обхващане на деца с увреждания от масови детски градини и ясли.
Дейност 1.4.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови училища за обучение с подкрепата на
ресурсни учители - осъществява се от училищата, РИО на МОН и Ресурсния център към РИО на МОН с
подкрепата на общините, които трябва да осигурят необходимата достъпна среда за децата с увреждания –
вътре и извън сградата на училището; деца с увреждания, отглеждани в семейства.
Дейност 1.4.3.3. Извеждане на деца от помощното училище и адаптация към масовите общообразователни
училища
Дейност 1.4.3.4. Осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в масовите училища и детски
градини в цялата област Хасково.
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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

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки

за развитие на услугата

Местоположение Статус към 2015 и
етапи/стъпки за

развитие на
услугата

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

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

1 Приемна грижа Деца в риск; Всички общини от
областта

132 132 150 Наблюдение и подкрепа за утвърдените
приемни родители; за  приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;

Област Хасково Налична с
възможност за
разширяване при
необходимост.

2 Център за
обществена
подкрепа
(ЦОП)
ДДД

Деца и семейства в
риск; Община

Димитровград

50 50 50 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.

Димитровград
Налична
продължаване
дейността

3 Център за
обществена
подкрепа
(ЦОП)
ДДД

Деца и семейства в риск Община
Хасково

40 40 40 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

Хасково Налична
продължаване
дейността

4 Център за Деца и семейства в Община 30 30 30 Превенция на изоставяне; Подкрепа на Налична
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки

за развитие на услугата

Местоположение Статус към 2015 и
етапи/стъпки за

развитие на
услугата

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

обществена
подкрепа (ЦОП)
ДДД

риск; Харманли 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

Харманли продължаване
дейността

5 Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

Деца и семейства в риск Община
Стамболово

20 20 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
Консултиране на приемни родители
Обучение на приемни родители
Подкрепа за осиновителни семейства и
др

Стамболово Налична, планиране
за разширяване  на
капацитета след
2016г.

6 Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

Деца и семейства в риск Община
Симеоновград

0 30 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

Симеоновград Нова, планиране за
разкриване през 2016
година

7 Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

Деца и семейства в риск Община
Любимец 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

Любимец Нова, планиране за
разкриване през 2017
година
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки

за развитие на услугата

Местоположение Статус към 2015 и
етапи/стъпки за

развитие на
услугата

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

Реинтеграция в семейството
8 Център за

настаняване от
семеен тип за
деца/младежи без
увреждания
/ЦНСТ/

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

От цялата област 6 6 10 Резидентна грижа семеен тип на деца
без увреждания,  отглеждани в  област
Хасково

Димитровград Налична планирано
увеличаване на
капацитета за 2018г.

9 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 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.

Димитровград Налична
продължаване
дейността

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

Хасково Налична
продължаване
дейността

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

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

От цялата област 14 14 14 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

Хасково Налична
продължаване
дейността
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки

за развитие на услугата

Местоположение Статус към 2015 и
етапи/стъпки за

развитие на
услугата

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

подкрепа за настанените деца и
младежи..

12 Наблюдавано
Жилище
/НЖ/

Младежи, напускащи
ДДЛРГ и младежи в
риск

От цялата област 9 9 10 Предоставяне на  резидентна грижа,
защитена среда  за младежи в риск и
подготовка за реинтеграцията им в
обществото.

Хасково Налична, планиране
за трансформация
през 2017 г. в ЦНСТ
за деца и младежи
без увреждания

13 Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи без
увреждания
/ЦНСТ/

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 младежи в риск и
подготовка за реинтеграцията им в
обществото

Хасково Нова, планиране
чрез трансформация
през 2017 г. в ЦНСТ
за деца и младежи
без увреждания

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 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.

Харманли Налична
продължаване
дейността

15 Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи без
увреждания
/ЦНСТ/

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 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 /

Свиленград Налична към 2015г. –
проектно
финансиране,  като от
2016г. планиране за
ДДД
-продължение на
дейността

16 Общностен център
за деца в риск от 0
до 7 г.

Деца в неравностойно
социално положение и
техните семейства.

Хасково 80 80 100 Стимулиране процесите на пълноценна
социална интеграция на деца от
уязвимите групи и превенция на
изоставянето на деца - малцинствени,
социално слаби, и с увреждания

Област Хасково Налична,
реализирана по
Проект   „Достъпен
свят за нашите деца”
по Световната Банка
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки

за развитие на услугата

Местоположение Статус към 2015 и
етапи/стъпки за

развитие на
услугата

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

17 Дневен център за
деца с увреждания

Деца  с увреждания Димитровград 30 30 30 Превенция на изоставянето
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация,  логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани  медицински грижи

Димитровград Налична-
продължаване
дейността

18 Дневен център за
деца с увреждания

Деца  с увреждания Ивайловград 22 22 22 Превенция на изоставянето
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация,  логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани  медицински грижи

Ивайловград Налична-
продължаване
дейността

19 Дневен център за
деца с увреждания

Деца  с увреждания Свиленград 20 20 20 Превенция на изоставянето
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация,  логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани  медицински грижи

Свиленград Налична -
продължаване
дейността

20 Дневен център за
деца с увреждания

Деца  с увреждания над
3 години

Харманли 0 0 30 Превенция на изоставянето
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация,  логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани  медицински грижи

Харманли Финансиране по
проект;
Планиране за 2017г.

21
Дневен център за
деца с увреждания
към  ДМСГД

Деца  с увреждания от 0
до 3г.

Хасково 20 20 20 Превенция на изоставянето
Медицинска диагностика в ранна детска
възраст на типа увреждане
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация,  логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани  медицински грижи

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

22 Център за
обществена
подкрепа – НПО
„Шанс и закрила”

Деца в риск от насилие;
Деца в риск от отпадане
от училище

Хасково 50 50 50 Предоставяне на социални и
психологически консултации и услуги на
деца и техните семейства

Област Хасково Налична,
финансирана по
различни проекти

23
Звено “Майка и
бебе”

Бременни жени и майки
в риск

В общините, където
има родилни
отделения:
Хасково
Димитровград
Харманли

0 0 40 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,

Хасково
Димитровград
Харманли
Свиленград

Социална услуга,
която да се реализира
при възможност за
финансиране  да се
изпълнява от НПО
и/или община в
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки

за развитие на услугата

Местоположение Статус към 2015 и
етапи/стъпки за

развитие на
услугата

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

Свиленград психологическо и юридическо
консултиране и подкрепа

смесена дейност с
медицинското
заведение

24 Адаптация на деца
със СОП и
увреждания към
масовите
общообразовател-
ни училища и
масови детски
градини

Деца със СОП и
увреждания в семейна
среда

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 Налична за
допълнителни
дейности.

25 Образователни
програми и ини-
циативи на
общини, НПО,
училища, МОН)

Деца в риск от отпадане
от училище
Деца отпаднали от
училище

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
децата и младежите и др. с цел
превантивна дейност спрямо възможни
прояви на девиантно поведение ;

Във всички общини През 2017 г. – 2020г.
разработване на
целеви
образователни
програми за
приобщаване на деца
и родители към
училище

26 Дом за  медико-
социални  грижи за
деца от 0-3г.

Изоставени новородени
деца, деца с увреждания
и тежки заболявания

Област Хасково 60 35 0 Предоставяне на 24 грижа за
Трансформиране; постепенно нама-
ляване на капацитета с  и постепенно
закриване чрез договаряне с МЗ

Хасково Налична за
трансформиране -
планирането се
извършва от МЗ
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4.2 Мерки и дейности по Направление 2:

Направление № 2  Създаване  на социална инфраструктура, обезпечаваща социалната работа
при настъпили кризисни ситуации за уязвими групи граждани.

Приоритети в даденото направление са свързани с  адекватното обхващане и указване на грижа на
територията на област Хасково за следните целеви групи граждани в риск:
-Деца, преживели насилие;
- Деца, въвлечени в трафик или в риск от въвличане в трафик;
- Лица, жертви на домашно насилие;
- Лица, жертви на трафик;
- Семейства/ наставници/ близки на горните групи.

В Областната стратегия за развитие на социалните услуги/2016г. -2020г./ се предвижда изграждане на
четири  кризисни центъра с общ капацитет от 50 човека. Услугите, които ще се предоставят  в КЦЛДПН, ще
са социално–правни консултации; психологическа и правна подкрепа; посредничество с институции и
социални системи; семейни консултации; обучения за придобиване на базови поведенчески умения;
програми за образование и професионално ориентиране.

Сериозен по своята важност приоритет е наличието на големия брой бежанци от бежанска криза от
войната в Сирия към Европа  за общините Харманли и Свиленград. Органът, който на територията на
република България оказва помощ и предоставя възможност за международна закрила с бежански или
хуманитарен статут е Държавната Агенция по бежанците.

На територията на община Свиленград има един Транзитен център – в село Пъстрогор общ.
Свиленград , област Хасково. Това е и единствения в страната кризисен център на българо-турската
граница. В него се извършва регистрация и настаняване на нуждаещите се лица.

На територията на община Харманли се намира Регистрационно-приемателен център за бежанци. В
него се извършва регистрация и настаняване на нуждаещите се лица  във вътрешността на страната.

Независимо от факта, че децата и лицата с бежански статут не могат да ползват директно социалните
услуги на кризисните центрове, държавно делегирана дейност, докато не станат пълноправни граждани на
Р. България или не са със статут на мярка „временна закрила“. Наличието на подготвени екипи от
специалисти/ психолози, соц. работници, мед. лица/ на територията на посочените райони би бил от
изключителна важност за спешна интервенция при кризисни ситуации.

Обща цел 1 на Направление №2. Да се създаде мрежа социална инфраструктура, обезпечаваща
социалната работа при настъпили кризисни ситуации за уязвими групи граждани

• Специфична цел 1.1. Изграждане на кризисни центрове за деца и лица, жертва на трафик и
насилие

Кризисният център е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма
на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална
подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или
социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за
кризисна интервенция.

Мярка 1.1.1. Създаване на мрежа от четири кризисни центъра на територията на област Хасково
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Мярка 1.1.2 Създаване на механизъм за интервенция при кризисни ситуации, засягащ повече от две
общини, заедно с включване на гражданския сектор и регионалните структури БЧК

Мярка 1.1.1. Създаване на мрежа от четири кризисни центъра на територията на област Хасково
Дейност 1.1.1.1 Продължаване дейността на стартиралия през 2015г.  Кризисен център за жени, деца и
младежи преживели насилие и/или трафик, предоставян от Фондация Български център за Джендър
изследвания клон Димитровград с капацитет към октомври 2015г. 8 потребители. В момента
функционирането на дейностите на Центъра е финансирано по грандовата програма на Норвежкия
финансов механизъм. Дейността се осъществява в сграда, безвъзмездно представена за ползване от страна
на община Димитровград. Планирано е стартиране на социалната услуга през 2016г. като държавно-
делегирана дейност с доставчик община Димитровград, при планиран капацитет 20 потребители.
Дейност 1.1.1.2 Стартиране през 2017г. като държавно делегирана дейност на Кризисен център за жени,
деца и младежи преживели насилие и/или трафик в община Свиленград, капацитет 10 потребители.
Дейност 1.1.1.3 Стартиране през 2018 г. като държавно делегирана дейност на Кризисен център за жени,
деца и младежи преживели насилие и/или трафик в община Стамболово, капацитет 10 потребители.
Планирано е услугата да е междуобщинска между общините Стамболово и Маджарово.
Дейност 1.1.1.4 Изграждане след 2018г. като дейност финансирана по проекти с последваща възможност да
се делегира държавно финансиране на Кризисен център в община Хасково, капацитет 10 потребители.

Мярка 1.1.2 Създаване на механизъм за интервенция при кризисни ситуации, засягащ повече от
две общини, заедно с включване на гражданския сектор и регионалните структури БЧК.
Дейност 1.1.2.1 Процедурно организиране и създаване на екип на областно ниво от специалисти; психолог,
социален работник, полицай, преводач /арабски, гръцки и английски и др./, лекар за оказване на спешна
интервенция при кризисни ситуации. Провеждане на обучения на екипа -2016г.
Дейност 1.1.2.2 Организиране на обучения информационни кампании от страна на БЧК и Пожарна и

Гражданска защита към гражданите на област Хасково, по отношение начини и пътища за справяне със
кризисни ситуации.
Дейност 1.1.2.3 Създаване на мрежа от подкрепящи секторни услуги /образование, социални,
здравеопазване и полиция/ процедурно организирани на територията всяка една община в област Хасково.

• Специфична цел 1.2. Създаване на центрове за временно настаняване за деца и семейства в риск, и
лица  в крайна бедност и бездомни

Центърът за временно настаняване е комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица,
насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на
календарната година. Основните дейности в центъра целят ограничаването на социалната изолация, в която
се намират лицата. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и е съобразен с конкретните нужди на
потребителите. Дейностите са насочени към създаване на условия за социални контакти, битово и трудово
устройване.

Центърът за временно настаняване е услуга, която има за цел да предоставя близка до
семейната грижа за лица, временно или трайно лишени от дом, бременни жени, деца на улицата,
просещи деца и лица

 Комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване
на ежедневните им потребности.

 Създаване на условия за подкрепа, чрез превантивна политика насочена към подобряване
качеството на живот.

 Насърчаване и създаване на условия за достъп до работни места, чрез активни съвместни
срещи, осигурени от социален работник между хората без работа и дирекции „Бюро по труда”.
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Основните дейности в центъра целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират
лицата. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и е съобразен с конкретните нужди на
потребителите. Дейностите са насочени към създаване на условия за социални контакти, битово и
трудово устройване.

 Дейностите, предоставяни в центъра трябва да са съобразени със стандартите и критериите,
регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Наредбата за критериите
стандартите за социални услуги за деца.

 Планиране на интервенции според установените проблеми.
 Оказване подкрепа на лицата и техните семейства.
 Предоставяне на условия за пълноценно развитие на потенциала на лицата, съобразно

техните потребности.
 Възможности за социален живот и участие в живота на местната общност, право на достъп

до здравната, социална и образователна система и възможности за занимания през свободното време.

 Гарантиране на равноправното положение на лицата в неравностойно социално положение.

 Преодоляване на социалната изолация и оказване на съдействие за трудовата им
реализация и социална адаптация, вграждането им в обществото, като пълноценни граждани.

 Придобиване на умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието.

 Съдействие за участие в образователни програми в съответствие с възрастта и личния избор
на потребителя, както и програми за социална интеграция.

 Съдействие за включване в курсове за работа.

Мярка 1.2.1. Създаване на три центъра за временно настаняване на територията на област Хасково
Мярка 1.2.2. Създаване на работещи механизми между ДБТ, ДСП с цел социална рехабилитация и
подкрепа на семейства в риск, и лица  в крайна бедност и бездомни

Мярка 1.2.1. Създаване на три центъра за временно настаняване на територията на област
Хасково

Дейност 1.2.1.1. Създаване на услугата Център за временно настаняване - приют в гр. Димитровград.
Услугата осигурява краткосрочен подслон, храна, хигиена и пр. за безнадзорни и неглижирани деца,
консултации – психологични, социални, здравни. Приютът предоставя подкрепа и посредничество при
издаване на документи или насочване към други услуги – предимно социални и здравни. Планиран
капацитет 20 потребители. Планиране за реализация 2016г.
Дейност 1.2.1.2. Създаване на услугата Център за временно настаняване - приют в гр. Свиленград. Услугата
осигурява краткосрочен подслон, храна, хигиена и пр. за безнадзорни и неглижирани деца, консултации –
психологични, социални, здравни. Приютът предоставя подкрепа и посредничество при издаване на
документи или насочване към други услуги – предимно социални и здравни. Планиран капацитет 15
потребители. Планиране за реализация 2017г.
Дейност 1.2.1.3. Създаване на услугата Център за временно настаняване - приют в гр. Харманли. Услугата
осигурява краткосрочен подслон, храна, хигиена и пр. за безнадзорни и неглижирани деца, консултации –
психологични, социални, здравни. Приютът предоставя подкрепа и посредничество при издаване на
документи или насочване към други услуги – предимно социални и здравни. Планиран капацитет 15
потребители. Планиране за реализация 2017г.
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Мярка 1.2.2. Създаване на работещи механизми между териториалните поделения на АЗ, АСП
и СУ с цел социална рехабилитация и подкрепа на семейства в риск, и лица  в крайна бедност
и бездомни.

Дейност  1.2.2.1 Създаване на  комисии на база териториално разпределение в област Хасково на
структурите на МТСП,  с цел оценка на ситуацията, в която се намират съответните лица крайна бедност и
бездомни с търсен резултат социално подпомагане на нуждаещите се и възможност за реализация на
пазара на труда в съответната община. Планиране за реализация 2017г.
Дейност 1.2.2.2 Включване на потребителите на центровете за временно настаняване в програми за
ограмотяване, получаване на професионална квалификация и/или преквалификация. Планиране
реализация 2016г. -2020г.
Дейност 1.2.2.3 Предоставяне на защитена трудова заетост за уязвимите групи  лица в крайна бедност и

бездомни, спадащи в групата на хора с психически разстройства и умствена изостаналост Планиране
реализация 2016г. -2020г.
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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

Услуга - име, вид

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

развитие на услугата

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за

развитие на
услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

Направление 3: Създаване на социална инфраструктура, обезпечаваща социалната работа при настъпили кризисни ситуации на уязвими групи граждани
1 Кризисен център Деца и лица

пострадали от
домашно насилие или
станали жертва на
трафик

Територията на
цялата страна

8 20 20 Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон,  храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.

Димитровград Налична,
финансирана по
проект, като от 2016г.
е планирана да
премине в ДДД

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

Територията на
цялата страна

0 0 10 Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.

Хасково Планиране за
изпълнение от
страна на НПО и/или
общинска
администрация след
2018г.

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

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

0 0 10 Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.

Свиленград Планиране за
реализиране 2017г.

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

Междуобщински
Община Стамболово
и
Община Маджарово

0 0 10 Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.

Стамболово Планиране за
реализиране 2018г.

5 Център за временно
настаняване на 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.

Област Хасково 0 20 20 Осигуряване на подслон, храна, социални
консултации, посредничество за намиране
на работа, жилище и финансова подкрепа.

Димитровград Планиране за
реализиране 2016г.
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

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

развитие на услугата

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за

развитие на
услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

6 Център за временно
настаняване

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.

Област Хасково 0 0 15 Осигуряване на подслон, храна, социални
консултации, посредничество за намиране
на работа, жилище и финансова подкрепа.

Свиленград Планиране за 2017г.

7 Център за временно
настаняване

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.

Област Хасково 0 0 15 Осигуряване на подслон, храна, социални
консултации, посредничество за намиране
на работа, жилище и финансова подкрепа.

Харманли Планиране за 2017г.

8 Консултативен
център за социална
рехабилитация и
интеграция в помощ
и подкрепа на
пострадали от
насилие деца и лица.
НПО – БЦДИ

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

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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4.3 Мерки и дейности по Направление 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
Обща цел 1 на Направление №3 Да се създадат услуги, насочени към удовлетворяване на комплексните
потребности на хората от приоритетните целеви групи, чрез разкриване на Защитени жилища, Центрове за
настаняване от семеен тип и др.

Центровете за настаняване от семеен тип, Защитените жилища и/или др. са резидентни по вид социални
услуги за лица с различни форми на увреждания /ментални и физически/, които дават възможност за
качествена грижа в среда, която е алтернативна на семейната. Функцията на тези социални структури е да
обслужват потребителите 24 часа. Много важна част от работата, свързана с предоставянето на грижи и
услуги за хора с ментални проблеми, е взаимодействието между държавните институции и
неправителствените организации. Целта е развитие, обогатяване и подобряване на здравните,
стоматологичните, психологичните, психиатричните грижи и не на последно място – образователни и
обучителни мероприятия, както и тясно сътрудничество с териториалните структури на различни държавни
звена.
Необходимо е специалистите, предоставящи услуги на хора с подобен тип тежки ментални увреждания
/умствена изостаналост, психични разстройства и/или деменция/ да познават добре причините, довели ги до
това състояние, както и проблемите и рисковите фактори в пряката работа с тях.

• Специфична цел 1.1. Реформиране на институционалната грижа за лица с психични разстройства.
Мярка 1.1.1  Реформиране на институционалната грижа за лица с психични разстройства в област
Хасково, чрез закриване на ДВХПР Тополовград, с. Радовец общ. Тополовград чрез изготвен за
целта оперативен план.
Мярка 1.1.2 Реализиране на приоритетни дейности насочени към осигуряване на специфични
потребности за потребителите в ДВХПР Свиленград.
Мярка 1.1.3 Изграждане на социални услуги в общността за лица с психични разстройства
предоставящи дневни и почасови услуги

• Мярка 1.1.1 Реформиране на институционалната грижа за лица с психични разстройства в
област Хасково, чрез закриване на ДВХПР Тополовград, с. Радовец общ. Тополовград чрез
изготвен за целта оперативен план.

• Дейност 1.1.1.1 Реализиране на задълбочена оценка на всеки един потребител  от страна на
комисия с цел установяване възможните бъдещи стъпки за работа с лицето, установявайки:

• каква е тежестта на заболяването му,
• проучване на средата на роднини и близки,
• възможности за справяне на индивида в масова социална среда и др.

Специализираната характеристика на всяко едно лице ще даде данни каква форма на социална
услуга ще бъде най- подходящо за него след закриването на институцията.

Дейност 1.1.1.2 Изготвяне на оперативен план с конкретни мерки и дейности на общинско ниво за
реорганизиране дейността на ДВХПР Тополовград и последващо закриване на институцията. Планирано за
изпълнение  след 2017 г. Планът е необходимо да бъде съобразен с мерките и дейностите на Националния
план за действие по изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа за Р. България
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Дейност 1.1.1.3 Изграждане на пет нови ЦНСТ за лица с психични разстройства като резултат от
деинституционализация на ДВХПР Тополовград. Доставчик на услугите ще бъде общ. Тополовград.
Планирано е изграждането да започне през 2017 г. Хората с психично заболяване имат нужда от грижи за
психичното здраве, медицинска и психотерапия. Капацитет на всяко ЦНСТ - 15 потребителя.

• Мярка 1.1.2 Реализиране на приоритетни дейности насочени към осигуряване на специфични
потребности за потребителите в ДВХПР Свиленград.

Дейност 1.1.2.1 Изграждане на социални услуги в общността от резидентен тип за хора с психични
разстройства. Разкриване на две нови ЦНСТ за лица с психични разстройства. Доставчик на услугите ще
бъде общ. Свиленград. Планирано е изграждането да започне след 2017г. Капацитет по 15 потребителя в
ЦНСТ - старт на СУОРТ през 2018г.

Дейност 1.1.2.2 Продължаване на дейността на Преходно жилище с капацитет 4 потребители.
Доставчик  общ. Свиленград.

Дейност 1.1.2.3  Намаляне на капацитета на ДВХПР Пъстрогор  до 2020 г. на 35 потребители.

• Мярка 1.1.3 Изграждане на социални услуги в общността за лица с психични разстройства
предоставящи дневни и почасови услуги
Дейност 1.1.3.1 Изграждане на два Дневни центъра за лица с психични разстройства. Планиран
капацитет 15 клиенти. Външен доставчик или община. Планиране след  2018г.
Дейност 1.1.3.2 Изграждане на ЦСРИ за лица с психични разстройства. Планиран капацитет 15
клиенти. Външен доставчик НПО, търговско дружество  или община. Планиране след  2018г.

• Специфична цел 1.2.  Изграждане на социални услуги в общността от резидентен тип за лица с
умствена изостаналост, физически увреждания и деменция
Мярка 1.2.1 Създаване на социални услуги в общността от  резидентен тип за хора с умствена
изостаналост
Мярка 1.2.2 Създаване на социални услуги в общността от  резидентен тип за лица с деменция
Мярка 1.2.3 Изграждане на социални услуги в общността от  резидентен тип за хора с физически
увреждания.

Мярка 1.2.1 Създаване на социални услуги в общността от  резидентен тип за хора с умствена
изостаналост
Дейност 1.2.1.1 Изграждане на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост. Капацитет 15 клиенти.
Планиране за стартиране 2017 г. Доставчик  община Харманли.
Дейност 1.2.1.2 Изграждане на ЦНСТ за лица с умствена изостаналост / мъже/. Капацитет 15 потребители.
Планиране за стартиране 2018 г. Доставчик  община Симеоновград.
Дейност 1.2.1.3 Изграждане на ЦНСТ за лица с умствена изостаналост / мъже/. Капацитет 15 потребители.
Планиране за стартиране 2018 г. Доставчик община Тополовград.
Дейност 1.2.1.4 Изграждане на Защитено жилище /ЗЖ/ за лица /мъже/  с умствена изостаналост. Капацитет
10 клиенти. Планиране за стартиране 2019 г. Доставчик  община Ивайловград.

Мярка 1.2.2 Създаване на социални услуги в общността от резидентен тип за лица с деменция
Дейност 1.2.2.1 Изграждане на два ЦНСТ за лица с психични разстройства или деменция. Капацитет с по 15
потребители. Планиране за стартиране 2018г. Доставчик  община Хасково.
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Дейност 1.2.2.2 Изграждане на ЦНСТ за лица с деменция. Капацитет 15 потребители. Планиране за
стартиране 2019г. Доставчик  община Харманли.
Дейност 1.2.2.3 Изграждане на ЦНСТ за лица с психични разстройства или деменция /мъже/. Капацитет 15
потребители. Планиране за стартиране 2017г. Доставчик  община Димитровград.

Мярка 1.2.3 Изграждане на социални услуги в общността от  резидентен тип за хора с физически
увреждания.
Дейност 1.2.3.1 Изграждане на ЦНСТ за лица с физически увреждания. Капацитет 15 потребители.
Планиране за стартиране 2018г. Доставчик община Симеоновград.
Дейност 1.2.3.2 Изграждане на ЦНСТ за лица с физически увреждания. Капацитет 15 потребители.
Планиране за стартиране 2019г. Доставчик  община Стамболово.

• Специфична цел 1.3 Поддържане на наличната мрежа от социални услуги за рисковите групи
хора с увреждания на територията на област Хасково
Мярка 1.3.1 Развитие на наличните социални услуги за лица с умствена изостаналост
Мярка 1.3.2 Развитие на наличните социални услуги, предоставящи дневна и почасова грижа за деца
и лица  с увреждания

Мярка 1.3.1 Развитие на наличните социални услуги за лица с умствена изостаналост и създаване на
нови.
Дейност 1.3.1.1. Продължение на дейността на Защитеното жилище за лица с лека умствена изостаналост в
гр. Димитровград с капацитет от 10 лица.
Дейност 1.3.1.2 Изграждане на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в гр. Ивайловрад.
Капацитет 10 потребители /мъже/. / виж Таблица 3/
Дейност 1.3.1.3 Изграждане на ЦНСТ за лица с умствена изостаналост в гр. Харманли. Капацитет 15
потребители/жени/. / виж Таблица 3/
Дейност 1.3.1.4 Изграждане на ЦНСТ за лица с умствена изостаналост в гр. Симеоновград. Капацитет 15
потребители/мъже/. / виж Таблица 3/
Дейност 1.3.1.5.Изграждане на ЦНСТ за лица с умствена изостаналост в гр. Тополовград. Капацитет 15
потребители/мъже/. / виж Таблица 3/

Мярка 1.3.2 Развитие на наличните социални услуги, предоставящи дневна и почасова грижа за деца
и лица  с увреждания

Дейност 1.2.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания
като домашен помощник, социален и личен асистент чрез продължение на националните програми (ДП, СА,
ЛА).
Дейност 1.2.2.2. Включване на допълнителни услуги към Домашния социален патронаж (и по-пълно
обхващане на хората с увреждания от малките населени места от наличен капацитет за областта 1567 /
2016г/ - 1700  /2020г/ потребители за областта.
Дейност 1.2.2.3.Продължаване дейността по Осигуряване на информация, съдействие и посредничество за
улесняване на достъпа до технически помощни средства и достъпна среда в дома по програмите на АХУ и
Закона за хората с увреждания.
Дейност 1.2.2.4. Продължаване на дейността на Дневния център за възрастни с увреждания - Хасково за
предоставяне на дневни и почасови услуги на лица с различни увреждания, живеещи в семейна среда.
Дейност 1.2.2.5. Продължаване на дейността на Дневния център за възрастни с увреждания - Димитровград
за предоставяне на дневни и почасови услуги на лица с различни увреждания, живеещи в семейна среда.
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Дейност 1.2.2.6. Продължаване на дейността на Дневния център за възрастни с увреждания със седмична
грижа - Свиленград за предоставяне на дневни и почасови услуги на лица с различни увреждания, живеещи
в семейна среда. Не се планира увеличаване на капацитета  до 2020 год.
.
Дейност 1.2.2.7. Продължаване на дейността на Дневния център за възрастни с увреждания - Симеоновград
за предоставяне на дневни и почасови услуги на лица с различни увреждания.
Дейност 1.2.2.8. Подкрепа от общините при извършваните дейности в обособените клубове на инвалида по
места, като активно се включат местните структури на СИБ. Разширяване на дейностите на клубовете в
рамките на изпълнението на стратегията.

• Специфична цел 1.4 Да се деконцентрира мрежата от социални услуги за обхващане на
изолираните населени места и рискови групи чрез мобилния компонент на наличните услуги
Мярка 1.4.1. Да се развие мобилния компонент на наличните социални услуги от общността,
държавно делегирана дейност, предоставящи дневна и почасова грижа за деца и лица с
увреждания
Мярка 1.4.2 Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората
с увреждания

Мярка 1.4.1. Да се развие мобилния компонент на наличните социални услуги от общността,
държавно делегирана дейност, предоставящи дневна и почасова грижа за деца и лица с увреждания
Дейност 1.4.1.1 Развитие на мобилен компонент при ЦСРИ Тополовград през 2018г.
Дейност 1.4.1.2 Развитие на мобилен компонент при ЦСРИ Свиленград през 2019г.
Дейност 1.4.1.3 Развитие  на мобилен компонент ЦОП Стамболово през 2019г. на междуобщинско ниво за
общ. Стамболово и общ. Маджарово.

Мярка 1.4.2 Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с
увреждания
Дейност 1.4.2.1. Изграждане на достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове,
училища и детски градини, предприятия и пр.
Дейност .1.4.2.2 Реализиране на мерки съгласно национални стратегически планове за действие на МТСП,
делегирани за изпълнение на ДБТ, общините и местни НПО за предоставяне на достъп до доходи, заетост,
професионално ориентиране и професионална квалификация (преквалификация), обучение и практически
умения и др. за лицата с увреждания с право на работа.
Дейност 1.4.2.3 Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на по-широки възможности за
самостоятелен живот – обучение на хората с увреждания, жилище, доходи, достъп до услуги и подпомагане.

• Специфична цел 1.5. Да се продължи да се развива социалното предприемачество, предоставящо
защитена заетост за лица с увреждания
Мярка 1.5.1. Развитие на наличните социални услуги, предлагащи защитена заетост за уязвими
групи лица в риск
Мярка 1.5.2  Създаване на нови Социални предприятия, предлагащи защитена заетост за
уязвими групи лица в риск

Мярка 1.5.1. Развитие на наличните социални услуги, предлагащи защитена заетост за уязвими групи
лица в риск
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Дейност 1.5.1.1 Продължаване дейността на социални предприятия в община Димитровград –
Обществената пералня и Социалното предприятие.
Дейност 1.5.1.2 Продължаване дейността на социални предприятия в община Маджарово – Озеленяване.
Дейност 1.5.1.3 Реализиране на подкрепа от страна на общините и на междусекторно ниво  на
съществуващите ТПК за хора с увреждания на територията на област Хасково.

Мярка 1.5.2 Създаване на нови социални предприятия, предлагащи защитена заетост за уязвими
групи лица в риск
Дейност 1.5.2.1 Подготовка на проекти и респективно кандидатстване по схеми на оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”  2014г.-2020г. и други грандови програми за изграждане на социални
предприятия, предоставящи защитена заетост на лица с увреждания от страна на всяка една община на
територията на област Хасково с възможност за изпълнение през целия период на изпълнение на
Стратегията.

Специфична цел 1.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и
общности в риск
Мярка 1.6.1 Осигуряване достъп на развитие за етническите общности в неравностойно положение в
област Хасково
Мярка 1.6.2 Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към деца
и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение

Мярка 1.6.1 Осигуряване достъп на развитие за етническите общности в неравностойно положение в
област Хасково
Дейност 1.6.1.1. Назначаване на  специалисти от ромски етнос /при наличието на такива/ в съществуващите
СУ с консултативен характер, с цел улесняване на работата с ромските деца и техните семейства.
Дейност 1.6.1.2. Продължаване дейността на здравните медиатори за подобряване на достъпа до
здравеопазване в ромски общности в Хасково, Димитровград, Харманли и Симеоновград..
Дейност 1.6.1.3. Изпълнение на дейности за реинтеграция в образованието на неграмотните и пълнолетните
с ниско образование (със специален фокус към отпадналите от училище млади хора в ромските квартали).
Такива програми ще се инициират от НПО, училищни настоятелства, общини и се изпълняват в тясно
партньорство със специфичен принос на всички участващи организации.
Дейност 1.6.1.4. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване, насочени
към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на ДБТ;
иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по
действащите национални и оперативни програми за развитие на човешките ресурси; подкрепа за достъп до
заетост и квалификация; развитието на кооперации и социални предприятия за осигуряване на заетост за
трайно безработни и хора с увреждания.

Мярка 1.6.2 Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към деца
и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение
Дейност 1.6.2.1 Целенасочена дейност на съществуващите ЦОП, ЦСРИ, Консултативните центрове и
гражданските инициативи в общините – информиране и консултиране. Чрез функционирането им ще се
подпомага приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло. Работата предимно ще е
подкрепяща и консултативна, свързана с нуждите на отделните потребители и на семействата в общността.
Дейност 1.6.2.2 Включване на родителите и семействата в смесени социално-образователни услуги за
превенция на зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от училища, училищни настоятелства и
НПО.
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Дейност 1.6.2.3. Продължаване на дейностите на Местните комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В тях се извършва основно
превантивна възпитателна дейност сред малолетни и непълнолетни.

Обща цел 2 на Направление №3 Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени
места в областта, чрез:

• Специфична цел 2.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на
условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда.

• Мярка 2.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане
на малките изолирани населени места.

• Мярка 2.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на  капацитета на
услугите Домашен помощник, Социален и Личен асистент.

• Мярка 2.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора чрез иницииране
реализирането на междусекторни смесени местни услуги: здравно – социални, предоставящи се в
домашна среда.

Мярка 2.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на
малките изолирани населени места.
Дейност 2.1.1.1. Разширяване на обема и многообразието на дейностите в действащите  Домашни социални
патронажи в общините Димитровград, Ивайловград Любимец, Маджарово /ново разкрит/, Свиленград,
Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли и Хасково и разкриване на такъв в община Минерални
бани. / Цифровото измерение на данните е представено в приложение Д 9.2 Таблици за съответните
общини/
Дейност 2.1.1.2. Реализиране на общински мерки и/или програми за подобряване на достъпа до
административни услуги и социална подкрепа – чрез посредничество, предоставяне на съвети, консултации
и техническа помощ от НПО и общинска администрация.
Дейност 2.1.1.3. Продължаване функционирането на обществената трапезария в областта и планиране и
разкриване на нови трапезарии (сезонни и целогодишни), с цел обхващане на нуждаещите се лица, живеещи
на територията на цялата област.
Дейност 2.1.1.4. Проучване  на възможностите за създаване на местни мобилни социални услуги за
подкрепа на самотно живеещи стари хора през 2018 год. в общините от областта, в които са развити две и
повече социални услуги, насочени към старите хора.

Местни мобилни социални услуги за подкрепа на самотно живеещи стари хора – социални услуги,
предоставящи възможност в посока обгрижване в домашна среда, което ще позволи на старите хора
по-дълго да живеят в своя дом и в своята семейна среда, както и ще предотврати  настаняването им  в
специализирани институции.

Мярка 2.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на  капацитета на услугите
Домашен помощник, Социален и Личен асистент.
В рамките на Стратегията се цели увеличение с 50% на броя на ангажираните домашни помощници, лични и
социални асистенти, както и увеличение с около 70% на броя на потребителите на тези услуги.
Дейност 2.1.2.1. Кандидатстване от страна на общините в област Хасково с проекти към схема по ОП
«Развитие на човешките ресурси'' 2014г.-2020г.'' за директно предоставяне на безвъзмезна финансова
помощ (БФП) «Независим Живот» през 2016г
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Дейност 2.1.2.2. Осигуряване и доразвиване на услугите Социален и Личен асистент по Национална
програма и Програми на АХУ и също по проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 “Нови възможности за
грижа» по ОП «Развитие на човешките ресурси'' 2014г.-2020г.''

Мярка 2.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.
През периода на изпълнение на Областната стратегия в Хасково ще положат целеви усилия за
подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора чрез повече гъвкавост, адаптиране
към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на възможности за избор на пакетни услуги
от страна на старите хора по отношение както на честотата на посещаемост, така и на видовете ползвани
услуги.
Дейност 2.1.3.1. Продължаване на дейността на Дневния център за стари хора в гр. Хасково (капацитет 20).
Дейност 2.1.3.2. Планиране, изграждане и разкриване на 3 нови Дневни центъра за стари хора след 2017 г. –
в общините Стамболово, Минерални бани, Димитровград.
Дейност 2.1.3.3. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера,
предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора с относително съхранено здраве и
възможности за самостоятелно придвижване.

Специфична цел 2.2.   Да се подобри качеството на предоставяне и типа резидентна грижа за старите
хора, нямащи възможност да останат в семейната си среда

• Мярка 2.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите специализирани
институции за стари хора.

• Мярка 2.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги за стари хора.
• Мярка 2.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите

специализирани институции за стари хора
Дейност 2.2.1.1. Продължаване и развитие на дейностите в Дома за стари хора в гр. Хасково
(капацитет 160 през 2015). Капацитетът  на ДСХ- гр. Хасково е твърде голям,  160 – клиенти. Социалната
структура,  работи добре към момента в тази си форма,  но се налага да се реализират приоритетни
дейности насочени към осигуряване на специфични потребности за потребителите, които не могат да
се обслужват сами и са на легло т.е да се реализира преструктуриране на начина на оказване на
грижа спрямо тях. Огромният  капацитет, е рисков фактор при полагане на грижа за настанените лица.

Добре би било да се направи, проучване на възможностите на семействата, които често посещават
близките си в ДСХ – гр. Хасково, дали имат подходяща среда за полагане на  грижа спрямо своите близки с
цел да се установи, възможно ли е извеждането на тези лица от СИ.
Дейност 2.2.1.2. Продължаване и развитие на дейностите в Дома за стари хора в гр. Харманли (капацитет 40
през 2015). Социалната структура, може да работи добре в тази си форма, без да се налага да бъде
закривана, реформирана или преструктурирана. Необходимо е  да се осигури, възможност за основен
ремонт на покрива на СИ 2016г.-2017г. приоритетна дейност насочена към подобряване качеството на грижа
в институцията.
Дейност 2.2.1.2. Продължаване и развитие на дейностите в Дома за стари хора в гр. Ивайловград (капацитет
20 през 2015. Социалната структура, може да работи добре в тази си форма, без да се налага да бъде
закривана, реформирана или преструктурирана.
Дейност 2.2.1.3. Продължаване и развитие на дейностите в Дома за възрастни със сетивни увреждания в
гр. Хасково (капацитет 30 през 2015). Реализиране на основен ремонт на сградата 2019г.
Дейност 2.2.1.4. Продължаване на дейностите частен Дома за стари хора „Калина” - гр. Димитровград.
Капацитет 20 потребители.
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Мярка 2.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари
хора в среда, близка до семейната.
Дейност 2.2.2.1. Планиране, изграждане и разкриване на ЦНСТ за стари хора през 2017 г., с капацитет 15
места – в общ. Стамболово.
Дейност 2.2.2.2. Планиране, изграждане и разкриване на ЦНСТ за стари хора през 2017 г., с капацитет 15
места – в общ. Димитровград.
Дейност 2.2.2.3.Планиране, изграждане и разкриване на  ЦНСТ за стари хора през 2017 г., с капацитет от 15
места – в общ. Свиленград
Дейност 2.2.2.4.Планиране, изграждане и разкриване на  ЦНСТ за стари хора през 2018 г., с капацитет от
15 места – в общ. Тополовград
Дейност 2.2.2.5.Планиране, изграждане и разкриване на  ЦНСТ за стари хора през 2018 г., с капацитет от
15 места – в общ. Минерални бани
Дейност 2.2.2.6. Провеждане на общинска политика за стимулиране на частната инициатива при
разкриването на модерни частни домове за стари хора в област Хасково. Частните домове ще предоставят
качествена резидентна грижа за стари хора, включително и за жители от други области от страната като
осигурява работни места за хората от съответната община.
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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

Услуга - име, вид

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

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

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

1. Дневен център за
деца и възрастни с
увреждания
ДДД

Деца и лица с
увреждания

От цялата област 62 62 62 Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация,  логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани  медицински грижи за
деца и лица с увреждания

Хасково Налична-
продължаване
дейността

2. Дневен център за
възрастни хора с
увреждания
ДДД

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

От цялата област 34 34 34 Дневни и почасови грижи;
Медицинска и социална рехабилитация

Димитровград Налична-
продължаване
дейността

3. Дневен център за
възрастни с
увреждания
ДДД

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

Община Свиленград 15 15 0 Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Свиленград Налична, планирана
да  се трансформира
в ЦСРИ през 2018г.

4. Дневен център за
възрастни с
увреждания със
седмична грижа
ДДД

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

Община Свиленград 20 20 20 Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Свиленград Налична-
продължаване
дейността

5. Дневен център за
възрастни с
физически
увреждания
ДДД

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

Община
Симеоновград

30 30 30
Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Симеоновград Налична-
продължаване
дейността
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

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

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

среда
6. Дневен център за

възрастни хора с
увреждания

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

Община  Любимец 0 0 15 Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Любимец Планиране за
изпълнение през
2017г.

7. Дневен център за
стари хора
ДДД

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

Община Хасково 20 20 20 Осигуряване на храна, лични и социални
контакти, консултации

Хасково Налична –
продължаване
дейността

8. Дневен център за
стари хора

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

Община Стамболово 0 0 15 Осигуряване на храна, лични и социални
контакти, консултации

Стамболово Нова за планиране
след 2017г

9. Дневен център за
стари хора

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

Община Димитровград 0 0 20 Осигуряване на храна, лични и социални
контакти, консултации

Димитровград Нова за планиране и
реализация 2017г

10. Дневен център за
стари хора

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

Община
Минерални бани

0 0 15 Осигуряване на храна, лични и социални
контакти, консултации

Минерални бани Нова за планиране
след 2017г

11. Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
/ЦНСТ 1/
ДДД

Деца и младежи до 35
години с увреждания

От цялата област 14 14 14 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.

Хасково Налична –
продължаване
дейността

12. Център за
настаняване от Деца и младежи с

увреждания

От цялата област 14 14 14
Предоставяне на резидентна грижа на
деца и младежи с увреждания.

Социална реинтеграция в среда близка

Налична-
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

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

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
/ЦНСТ 2/
ДДД

до семейната или възможност за
настаняване в приемно семейство
Среда, предоставяща здравна,
възпитателна и образователна подкрепа
за настанените деца и младежи.во

Хасково продължаване
дейността

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

Деца и младежи с
увреждания

От цялата област 14 14 14 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.

Димитровград Налична
продължаване
дейността

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

Деца и младежи с
увреждания

От цялата област 14 14 14 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.

Харманли Налична
продължаване
дейността

15
Центъра за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора 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.

16. Центъра за
настаняване от
семеен тип за
възрастни с
психични
разстройства или
деменция –
2 бр

Лица с психични
разстройства  или
деменция

От цялата област 0
+
0

0
+
0

15
+
15

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

Хасково Планиране за 2017г.
старт 2018г
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

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

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

17. Центъра за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
деменция

Лица с  деменция От цялата област 0 0 15 Осигуряване на резидентна грижа за
хора с деменция;     предотвратяване
настаняването им в СИ

Димитровград Планиране за
изпълнение през
2017г.

18. Центъра за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
деменция

Лица с  деменция От цялата област 0 0 15 Осигуряване на резидентна грижа за
хора с деменция;     предотвратяване
настаняването им в СИ

Харманли Планиране за
реализация 2019г.

19. Защитено жилище
за хора с умствена
изостаналост
ДДД

Жени с умствена
изостаналост над

18 г.

От цялата област 10 10 10 Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост  и
предотвратяване настаняването им в СИ

Димитровград Налична
продължаване
дейността

20. Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
умствена
изостаналост

Мъже  с умствена
изостаналост над

18 г.

От цялата област 0 0 15 Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост  и
предотвратяване настаняването им в СИ

Харманли Планиране за
реализация 2017г.

21. Защитено жилище
за хора с умствена
изостаналост

Мъже  с умствена
изостаналост над
18 г.

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
2017г.

22. Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
умствена
изостаналост

Лица с умствена
изостаналост

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

23. Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
умствена
изостаналост

Лица/мъже/  с умствена
изостаналост

От цялата област 0 0 15 Осигуряване на резидента грижа за хора
/мъже/ с умствена изостаналост  и
предотвратяване настаняването им в СИ

Симеоновград Планиране за
изпълнение 2017г
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

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

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

24. Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
физически
увреждания

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 2018г.

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 2017г.

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 2018г.

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 2017г.

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

Стамболово Планиране за 2017г.

30. Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора

Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с
нужда от резидентна

От цялата област 0 0 15 Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Минерални бани Планиране за 2018г.
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

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

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

грижа
31. Дом за възрастни

хора 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
възрастни с
психични
разстройства –
5 бр.

Лица/мъже/ с психични
разстройства

От цялата област 0 0 75 Осигуряване на резидентна грижа за
хора с психични разстройства и
извеждане на лица от  ДВХПР с.
Радовец

Тополовград Планиране за 2017г.

33. Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
умствена
изостаналост

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 2017г.

34. Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за
възрастни

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 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

35. Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за
възрастни

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

Община Любимец 0 0 20 Медицинска и социална рехабилитация,
консултации – социални, правни,
здравни, психологически, трудотерапия;
Умения за самостоятелност; Мобилни
услуги от рехабилитатор и психолог

Любимец Налична
продължаване
дейността
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

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

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

деца с увреждания;
Хора с увреждания с
чужда помощ и без
право на чужда помощ

36. Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за
възрастни

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 Минерални
Бани

0 0 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 2017г.

37
ЦСРИ за
възрастни

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

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 за  2018г.

38. Дом за възрастни
хора с психични
разстройства
ДДД

Жени  с психически
разстройства

От цялата област 70 60 35 Осигуряване на  постоянно 24-часово
обгрижване на лица с  психически
разстройства

с. Пъстрогор
общ. Свиленград

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

39 Преходно жилище
за лица
ДДД

За лица изведени от СИ
за възрастни с психични
разстройства

От цялата област 4 4 4 Резидентна грижа – постоянно 24-
часово обгрижване лица с психични
разстройства, при които има установени
личностни способности за
психологическа рехабилитация и
последваща социална реинтеграция

с. Пъстрогор
общ. Свиленград

Налична
продължаване
дейността

40 Центъра за
настаняване от

Лица /жени/  с психични
разстройства

От цялата област
0 0 15

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с психични разстройства и

Свиленград Планиране за 2018-
19г.
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

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

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

семеен тип за
възрастни с
психични
разстройства –
2 бр.

+
0

+
0

+
15

извеждане на лица от  ДВХПР
Свиленград и/или лица с ПР от
местната общност

41 Дом за стари хора
ДДД

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

От цялата област 40 40 40 Осигуряване на    24-часово обгрижване,
предоставяне на храна, здравна и
мед.грижа,  осигуряване на трудо- и арт
терапия, други.

Харманли Налична
продължаване
дейността

42 Дом за стари хора
ДДД

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

От цялата област 20 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

43 Дом за стари хора
ДДД

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

От цялата област 160 160 130 Осигуряване на    24-часово обгрижване,
предоставяне на храна, здравна и
мед.грижа,  осигуряване на трудо- и арт
терапия, други.

Хасково Налична
продължаване
дейността с
планирано намаляне
на капацитет за 2020г

44 Частен Дом за
стари хора
„Калина”

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

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 –
собствено
финансиране

45
Дом за възрастни с
сетивни
увреждания
ДДД

Лица над 18 г. със
сетивни увреждания

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

46 Домашен социален
патронаж

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

Цялата област 1 565
/общ
капац
иет/

1 565
/общ
капац
иет/

1 700
/общ
капаци
ет/

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.

Област Хасково Налична
продължаване
дейността с
планирани
разширения по
общини / виж . таб. по
общини приложение
Д 9.2. /
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

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

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

47 Обществена
трапезария
Фонд „ Социална
закрила”

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

Цялата област 378
/общ
капац
иет/

378
/общ
капац
иет/

450
/общ
капаци
ет/

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 / виж . таб. по
общини приложение
Д 9.2. /

48 Клуб на
пенсионера

Пенсионери, които
нямат сериозни
здравословни проблеми
и се обслужват сами

Цялата област местна
дейнос
т  на
общини
те

местна
дейнос
т  на
общини
те

местна
дейност
на
общинит
е

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

Област Хасково Налична,
продължаване на
дейността

49 Клуб на инвалида Хора с увреждания,,
които имат възможност
да се предвижват

Цялата област местна
дейнос
т  на
общини
те

местна
дейнос
т  на
общини
те

местна
дейност
на
общинит
е

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

Област Хасково Налична,
продължаване на
дейността

50
Личен асистент

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

Цялата област
74 –
НП
АХУ

74 –
НП
АХУ

150 –
НП
АХУ

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.

Във всички
общини от
областта

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

51 Социален асистент
- услуга по проекти
от ОП” Развитие на
човешките
ресурси”/ 2014г-
2020г./

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

Цялата област 0 0 100 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.
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№ Област  Хасково

Услуга - име, вид

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

Местополо-
жение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020

52 Домашен
Помощник - услуга
по проекти от ОП”
Развитие на
човешките
ресурси”/ 2014г-
2020г./

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

Цялата област 0 0 150 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

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

53 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 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

Нова планиране при
възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се
реализира  от НПО
и/или  община.
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Общите и специфичните цели във функционалните приоритетни направления на Областната стратегия
включват:

4.4 Мерки и дейности по Направление 4:

Направление №4 Осъществяване на взаимодействие за междуструктурно и междуобщинско
насърчаване активното участие на гражданския сектор при реализирането на Стратегията
/2016г. -2020г./
Обща цел 1 на Направление №4. Да се  запази и повиши ефикасността на услугите и допълване на
наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

• Специфична цел 1.1. Да продължи да се работи за мотивиране общинските администрации към
междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Мярка 1.1.1 Усъвършенстване на умения за изграждане на партньорства на междуобщинско ниво
Мярка 1.1.2 Да продължи да се работи за налагане на  ефективни механизми за междусекторно
сътрудничество и развитие на смесени услуги и информационни програми – здравно-социални, социално -
образователни.
Мярка1.1.3 Усъвършенстване на умения на общинско и областно ниво за усвояване на структурни фондове.

Мярка 1.1.1 Усъвършенстване на умения за изграждане на партньорства на междуобщинско ниво
Дейност 1.1.1.1 Повеждане на обучения на областно ниво  финансирани от европейски грандове програми с

цел укрепване капацитета на общините с тематична насоченост изграждане на междуобщински
партньорстава.
Дейност 1.1.1.2 Формиране на  партньорства между гражданския сектор и доставчиците на социални услуги,
в лицето на общините  при предоставянето на социални услуги в общността на територията на област
Хасково, съгласно разпоредбите на ЗСП и ППЗСП.

Мярка 1.1.2 Да продължи да се работи за налагане на  ефективни механизми за междусекторно
сътрудничество и развитие на смесени услуги и информационни програми – здравно-социални,
социално - образователни.

Дейност 1.1.2.1 Да се реализира областния модел на междуструктурно взаимодействие на основание
заповед на областния управител и отправена покана към всички  партньори по изпълнението на Стратегията
/2016г.-2020г./, неговата структура е описана в Раздел Б План на действие на стратегията.
Дейност 1.1.2.2 При изпълнение плана за действие на Стратегията да се следват описаните стъпки при
необходимост за промени в логическата рамка на стратегията, както на областно, така и на общинско ниво.
Случаи, при които се налага актуализация на стратегическия документ:
Случай №1 - Изисква се поради предвидена дейност в плана за действие за изпълнение на документа. Тук
практиката е : актуализираната база данни на областно ниво се разпространява и налага актуализация на
общинско ниво.
Случай №2– Изисква се поради извънредни инициативи  за актуализация на стратегията.

Координирането на действията на общините с областта при подготовката и внасянето на първичното
предложение за актуализирането на стратегиите на ниво община и ниво област може да се случи по
предложеният вариант
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Практика № 1:
Стъпка 1: Общината подава мотивирана информация в областната администрация на екипа по управление
на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за необходимостта от промяна в общинската
стратегия.
Стъпка 2: Координационната комисия/съвет на областно ниво дава принципното си съгласие и внася искане
пред Областния съвет за развитие, където се актуализира областната стратегия.
Стъпка 3: След актуализирането на областната стратегия се прави актуализацията на общинската стратегия
от Общинския съвет.

• Специфична цел 1.2. Реализиране определената система за мониторинг  и наблюдение на
Областната стратегия за развитие на социални услуги 2016г.-2020г. и респективно общинските
стратегии за територията на област Хасково

Мярка 1.2.1 Формиране на Звено за мониторинг и оценка /ЗМО/ на Областната стратегия за развитие
на социални услуги  /2016г.-2020г./
Мярка 1.2.2.  Провеждане на ежегоден мониторинг, съобразно изготвения план.
Мярка 1.2.3   Провеждане на актуализация на Стратегията /2016г.- 2020г./ .

Мярка 1.2.1 Формиране на Звено за мониторинг и оценка /ЗМО/ на Областната стратегия за развитие
на социални услуги /2016г.-2020г./
Дейност 1.2..1.1 Изготвяне на заповед на областния управител за формиране на ЗМО на Областната
стратегия за развитие на социални услуги  /2016г.-2020г./
Дейност 1.2.1.2 Организиране на две ежегодни работни събрания на всички членове на звеното на ниво
излъчени представители от общините. Разпределение на отговорности по общини и структурни нива на
взаимодействие по изпълнение на Стратегията за всяка календарна година. Приемане на вътрешен ред на
работа на ЗМО.

• Мярка 1.2.2. Провеждане на ежегоден мониторинг, съобразно изготвения план.

Дейност 1.2.2.1 Изготвяне и приемане на  ежегоден план за мониторинг на ниво област Хасково.
Дейност 1.2.2.2 Изпълнение на плана от за мониторинг от основния и разширения състав на ЗМО.
Дейност 1.2.3.1 Изготвяне на актуализацията на стратегията съгласно законовите основания, които са
регламентирани в ППЗСП за областните стратегии чл. 36а(4) по ал.1. за общинските стратегии чл. 36б(4),
по ал. 1.

4.5 Мерки и дейности по Направление 5:

Направление №5 Поддържане и подкрепа на професионалния капацитет на работещите в
социалната сфера на територията на област Хасково
Обща цел 1 на Направление №5 Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез
поддържане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на
квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.

• Специфична цел 1.1. Да се стимулира развитието на административния и организационния
капацитет на областно и общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и
групи в неравностойно положение.

Мярка 1.1.1. Изграждане на местен капацитет за подкрепа на развитието на човешките ресурси в област
Хасково
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Дейност 1.1.1.1 Изграждане на капацитет за управление на социалните услуги на ниво общини в област
Хасково. Изграждането на капацитет не се отнася единствено до обучение. То е един много по-обширен
процес на учене и на развитие от страна на организациите, което може да бъде постигнато чрез
разнообразни дейности, като например партньорства, съвместно учене, менторство, посещения за обмен на
опит, специализирани събития и критичен преглед на дейността на организацията. Обучението може да е
част от рамка за изграждане на капацитет, но други форми на учене също така биха могли да се приемат за
значими. Под изграждане на организационен капацитет се разбират „усилията за подобряване на
постиженията чрез развитие на умения и увереност“.

• Специфична цел 1.2 Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на
професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти.

Мярка 1.2.1 Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и споделяне на добри
ефективни практики на персонала в съществуващите социални услуги
Дейност 1.2.1.1 Организиране на ежегодни специализирани обучения за екипите, работещи в наличните
социални структури.
Дейност 1.2.1.2 Организиране на ежегодни срещи обмяна на опит за екипите, работещи в наличните
социални структури.

• Специфична цел 1.3 Да се окаже подкрепа при въвеждането на информационния масив на
междуобщинско и междусекторно ниво на единната информационна система, осъществяваща
се от Агенция социално подпомагане гр. София

Мярка1.3.1. Организиране на технически капацитет за внедряването на информационната система
осъществяваща се от Агенция социално подпомагане гр. София
Дейност 1.3.1.1 Изграждане на техническа база от компютърни конфигурации на ниво единадесетте общини
на територията на областта. Доставчиците на социални услуги е необходимо да осигурят възможност за
постоянна интернет връзка за работа в мрежа.
Дейност 1.3.1.2 Организиране на екипите, които ще работят за  внедряването информационната система,
осъществяваща се от Агенция социално подпомагане гр. София

Мярка 1.3.2 Създаване на човешки ресурс от специалисти за работа и поддръжка при работата с
единната информационна система, осъществяваща се от Агенция социално подпомагане гр. София
Дейност 1.3.2.1 Провеждане на поредица от обучения на заетите служители, които са определени да
работят с единната информационна система, осъществяваща се от Агенция социално подпомагане гр.
София на ниво  общински администрации, в качеството си на Доставчици на държавно делегирана дейност.
Дейност 1.3.2.2 Провеждане на поредица от обучения на заетите служители, които са определени да
работят с единната информационна система, осъществяваща се от Агенция социално подпомагане гр.
София на ниво екипи заети в СУ и СИ , НПО на територията на област Хасково.
Дейност 1.3.2.3 Всяка Дирекция социално подпомагане на територията на област Хасково е необходимо да
реализира трансфер на данни от наличния информационен масив към дигиталния. Координация и
отговорност за изпълнение на задачата ще се реализира от РДСП област Хасково.
Дейност 1.3.2.4 Изграждане на координация от страна Централно управление на всички нива в рамките на
област Хасково при създаване на информационен масив, обезпечаващ функционирането на единната
информационна система, осъществяваща се от Агенция социално подпомагане гр. София
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5 Логическа рамка и ключови индикатори за успех
Логическа рамка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково /2016г.-2020г./

Визия
Общи цели Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и постигнатата

промяна в ситуацията към 2020 г.
Източници на
информация

Период на
проверка

Направление 1
Обща цел 1 Да се създаде и поддържа

междуинституционална работна
среда, която да осигурява
професионална подкрепа и
възможност за качествено
функциониране на социалните
услуги в общността и приемната
грижа, резултати от реализирания
процес по деинституционализация
за деца на територията на област
Хасково.

Напълно заместена институционална грижа за  деца и младежи с увреждания чрез изграден
мрежа от социални услуги в общността от резидентен тип  за  56 потребители на територията
на област Хасково.

Поддържане  и  развитие на нивото на качествена грижа за потребителите от ЦНСТДМУ.

Указване на подкрепа на човешкия ресурс от специалисти, обезпечаващ качественото
предоставяне на дейностите за потребители в ЦНСТ, чрез супервизия и специализирани
обучения.

Реализирано взаимодействие на междусекторно ниво и междуобщинско ниво с цел решаване
на казуси в ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи без увреждания на територията на област
Хасково.

Социологически
анкети,
проучвания
- заповеди на
кмет, решения
на ОС за
разкрити нови
общински услуги
в подкрепа на
уязвими
семейства и
деца
- данни на ОЗД
- заповеди на
АСП за
разкриване на
нови социални
услуги
-Доклади на ЗМО
- Доклади на
ОЗД, ДСП

Годишна база

По-подробни
данни

2017г-
2018г

2019г

Направление 1
Обща цел 2

Да се подобри грижата за децата в
семейството, като се  предотврати
появата и развитието на рискови
фактори по отношение на децата и
да се постигне максимално
намаляване на броя на децата

Осигурена подкрепа за поне 20% от уязвимите семейства и деца в област Хасково.

Предотвратено изоставяне на деца в риск в ЦНСТ и/или ДМСГД за 50% от случаите, чрез
реинтеграция в семейството, настаняване при близки и роднини, приемна грижа,
осиновяване.

Утвърждаване и развитие  на социалната услуга приемна грижа на областно ниво, чрез
запазване наличния обем от утвърдени приемни родители и семейства и повишаване на
техния професионален капацитет, чрез обучения и консултации.

Намаление с 50% на отпадналите от училище деца, продължаване работа за овладяване на

Доклади на
ОЗД, ДСП
решения на ОС
за разкрити нови
общински услуги
в подкрепа на
уязвими
семейства и
деца

Годишна база

По-подробни
данни

2017г-
2018г
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девиантното поведение.

Развитие на създадения  капацитет oот услуги за обхващане на  децата с увреждания в
област Хасково в услуги за медицинска и социална рехабилитация и/или в различни форми
на заместваща, дневна грижа.

Инвестирани ресурси от общините за достъпна среда (обем средства, % от общинския
бюджет за инфраструктура).

2019г

Направление 2
Обща цел 1

Да се създаде мрежа социална
инфраструктура, обезпечаваща
социалната работа при настъпили
кризисни ситуации за уязвими
групи граждани

Създадена мрежа от четири кризисни центъра на територията на област Хасково.

Осигурена възможност за спешно настаняване за  38-40 потребители, чрез работата на
кризисните центрове.
Създаден мобилен екип от специалисти на областно ниво за работа при кризисни ситуации.
Създаден механизъм за интервенция при кризисни ситуации, засягащ повече от две общини,
заедно с включване на гражданския сектор и регионалните структури  БЧК.

- заповеди на
кмет, решения
на ОС за
разкрити нови
общински
услуги в
подкрепа на
уязвими
граждани АСП
за разкриване
на нови
социални услуги
-Доклади на ЗМО

Годишна база

По-подробни
данни

2018г

2019г

Направление 3
Обща цел 1

Да се създадат услуги, насочени
към удовлетворяване на
комплексните  потребности на
хората от целевите групи/ лица с
психични разстройства, умствена
изостаналост и деменция/, чрез
разкриване на защитени жилища,
центрове за настаняване от
семеен тип и др.

Увеличена степен на териториално обхващане на рисковите общности и индивиди чрез
развитие на мобилни услуги за нуждаещи се хора и пръснати рискови групи от изолирани
населени места върху 80% от територията на област Хасково.

Изграждане на нови социални услуги в общността за целевите групи хората с психични
разстройства,  умствена изостаналост и деменция.

Инициирани и развити поне 2 смесени междусекторни услуги и/или мерки (проекти) за
социално включване на уязвими общности и рискови групи с активното участие на активния
граждански сектор.

Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 20% от хората с увреждания
– потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и
личен асистент;

Затваряне входа на ДВХПР Тополовград и преструктуриране на институцията в подходящи
социални услуги в общността

Преструктуриране на ДВХПР Свиленград в подходящи социални услуги в общността за лица с
психични разстройства

- заповеди на
кмет, решения
на ОС за
разкрити нови
общински
услуги в
подкрепа на
уязвими
граждани АСП
за разкриване
на нови
социални услуги
-Доклади на ЗМО

Годишна база

По-подробни
данни

2019г – 2020г

Обща цел 2 Да се подобри качеството на Подобряване качеството на институционалната грижа  за старите хора в наличните Доклади на ЗМО Годишна база
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Направление 3 живота на старите хора във
всички населени места в областта.

специализирани институции, чрез промяна в съотношението на вида на социалните структури

Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 25% от старите хора в нужда в
област Хасково с приоритетно обхващане на самотноживеещите в изолирани населени
места извън общинските центрове;

Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 80-90 самотно живеещи
стари хора, чрез развитите услуги за грижа в домашна среда (с мобилен компонент).

месечни и
тримесечни
справки в РДСП
и ДСП;
обратна връзка
от
потребителите.

По-подробни
данни

2019г – 2020г

Направление 4
Обща цел 1

Да се  запази и повиши
ефикасността на услугите и
допълване на наличните ресурси
чрез развитие на междуобщинско
партньорство и междусекторно
сътрудничество.

Внедряване и ползване на Интегрираната информационна система на Агенцията за социално
подпомагане ( ИИС на АСП)  на всички нива на областно  и общинско  ниво

Повишен капацитет за управление на СУ на 50%  представители на администрацията,
дирекции социално подпомагане и поне 50% от екипите  на доставчиците на социални  услуги
пряко ангажирани при предоставянето им в област Хасково

Осъществени поне 2 междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от
1 община;

Изграждане на  четири Кризисни центъра на територията на областта и три центъра на
Временно настаняване.

Доклади на ЗМО
месечни и
тримесечни
справки в РДСП
и ДСП
Проучване за
обратна връзка
от
потребителите

Годишна база

По-подробни
данни

2016г – 2020

Направление 5
Обща цел 1

Да се гарантира качеството и
ефективността на социалните
услуги чрез поддържане на
необходимия капацитет за
управление на областно и
общинско ниво и чрез осигуряване
на квалифициран и компетентен
персонал за предоставяне на
услуги.

Реализирани  ежегодни екипни супервиизии от страна на външни доставчици за 70% от
наличните СУО и СУОРТ ДДД в областта.

Професионално израстване на екипите специалисти.

Поддържане на високи професионални качества у екипите професионалисти, заети в СУО и
СУОРТ ДДД в областта.

Доклади на ЗМО
месечни и
тримесечни
справки в РДСП
и ДСП
Проучване за
обратна връзка
от
потребителите

Годишна база

По-подробни
данни

2018г – 2020

Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати / индикатори за изпълнението
на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите
от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период на
проверка

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.

1.1. Мярка 1.1.1 Развитие  на Продължаване дейността по предоставяне на
ЦНСТДМУ ”Дъга” – Димитровград, ЦНСТДМУ Напълно заместена институционална грижа за

- Проучване за
обратна връзка Годишна
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Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати / индикатори за изпълнението
на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите
от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период на
проверка

Да продължи да се
развива
професионалния
капацитет на
екипите в наличните
социални услуги за
предоставяне на
резидентна грижа в
среда близка до
семейната за
децата, които са
изведени в семейна
среда.

съществуващите ЦНСТДМУ и
ЦНСТ за деца и младежи без
увреждания на територията на
област Хасково

Мярка1.1.2 Подкрепа на
междусекторно ниво за екипите,
работещи в ЦНСТДМУ и ЦНСТ за
деца и младежи без увреждания на
територията на област Хасково
чрез консултации  и подходящи
форми на супервизия, обучения и
др.

Харманли , ЦНСТДМУ”Единство”,
ЦНСТДМУ”Съгласие.

Увеличаване на капацитета на ЦНСТ  за деца без
увреждания Димитровград на 10 потребители
през 2018г.

Стартиране на ЦНСТ за деца и младежи без
увреждания Свиленград с капацитет 10 с
потребители от 2016г. като държавно делегирана
дейност.

Трансформация на социалната услуга HЖ Хасково
в ЦНСТ за деца и младежи без увреждания, като
планираната промяна  е предвидена за 2017г. с
планиран капацитет 10 потребители.

Участие на доставчиците на социални услуги на
общинско ниво в национални проекти и програми
предоставящи възможност за безвъзмездно
финансиране на консултативни практики и
супервизия за екипите заети в предоставяне на
ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи без
увреждания на територията на област Хасково.

Мобилизиране на мобилни групи от експерти от
смесени сектори при решаване на казуси в
ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и младежи без
увреждания на територията на област Хасково

деца и младежи с увреждания, чрез изграден
мрежа от социални услуги в общността от
резидентен тип  за  56 потребители на
територията на област Хасково

Поддържане  и  развитие на нивото на
качествена грижа за потребителите от
ЦНСТДМУ.

Указване на подкрепа на човешкия ресурс от
специалисти, обезпечаващ качественото
предоставяне на дейностите за потребители в
ЦНСТ чрез супервизия и специализирани
обучения

Реализирано взаимодействие на
междусекторно ниво и междуобщинско ниво с
цел решаване на казуси в ЦНСТДМУ и ЦНСТ
за деца и младежи без увреждания на
територията на област Хасково

от
потребителите
- месечни и
тримесечни
справки от Да
цоп в РДСП
-
Социологически
анкети,
проучвания
- заповеди на
кмет, решения
на ОС за
разкрити нови
общински услуги
в подкрепа на
уязвими
семейства и
деца
- данни на ОЗД
- заповеди на
АСП за
разкриване на
нови социални
услуги
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ОЗД, ДСП
- анализи и
данни на

база

По-подробни
данни

2016г.

2017г-2018г.

1.2 Да се поддържа
мрежа от
подкрепящи
социални услуги,
поддържащи начина
на предоставяне на
социалните услуги в

Мярка 1.2.1 Да се осигури
възможност за потребителите от
ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и
младежи без увреждания да
ползват необходимите подкрепящи
социални услуги дневни и почасови

Потребителите на ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и
младежи без увреждания на територията на
област Хасково  в зависимост от техните
специфични потребности, упоменати в
индивидуалните им планове за грижа, да ползват
необходимите им дневни, почасови социални

Адекватна социализация на потребителите
настанени  СУОРТ на територията на област
Хасково за периода.

Изградени механизми за на взаимодействие
между ДСП, Община, НПО. СУО и СУРТ и/или
приемна грижа при комплексната работа с

- Проучване за
обратна връзка
от
потребителите
- месечни и
тримесечни
справки от Да

Годишна
база

По-подробни
данни

2016г.- 2020г.
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Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати / индикатори за изпълнението
на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите
от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период на
проверка

общността и
приемната грижа -
резултати от
реализирания
процес по
деинституционализ
ация за деца на
територията на
област Хасково

услуги в наличните подкрепящи социални услуги
ЦОП, ДЦДУ и ДЦВХУ и др.

децата и младежите , бенифициенти на
услугите.

цоп в РДСП
семейства и
деца
- данни на ОЗД
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ОЗД, ДСП
- анализи и
данни на

1.3. Да се развие и
поддържа
наложилата се
приемната грижа
на територията на
област Хасково.

Мярка 1.3.1.Подобряване
качеството на грижа за децата,
настанени в наличните  утвърдени
приемни семейства.

Мярка 1.3.2. Повишаване нивото на
координация между ОЗД, НПО и
общинските администрации на
територията на област Хасково.

Продължаване на дейността на утвърдените 132
професионални приемани семейства .

Провеждане на  две годишни кръгли маси  на
наличния областен механизъм за
деинституализация за деца между ОЗД, НПО и
общинските администрации на територията на
област Хасково.

Провеждане на  ежегодни  информационни
кампании във връзка подаване на данни за
мисията и важността на социалната услуга
приемна грижа по общини съвместно с всички
заинтересовани страни.

100% от настанявания при извеждане на деца
над 3г. възраст се реализира в утвърдени
приемни семейства

Увеличаване дела на утвърдените
професионални приемни семейства от общия
капацитет налични с 20%, които биха могли да
се грижат за деца с увреждания чрез
провеждане на специализирани обучения от
страна на ЦОП, НПО  и/или външни обучители.

Предоставяне на качествена грижа за
приемните деца.

- Проучване за
обратна връзка
от
потребителите
- месечни и
тримесечни
справки от ЦОП
в РДСП
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ОЗД, ДСП
- анализи и
данни на

Годишна
база

По-подробни
данни

2016г.- 2020г

2.1. Да се намали
изоставянето на
деца и
настаняването им в
резидентен тип
услуги в общността
и/или ДМСГД, като
се извършват
дейности, с които
да се подкрепи
задържането на
децата в
биологичното

Мярка 2.1.1. Комплексна програма
за ранна превенция на
изоставянето и задържане на
новородените деца в биологичното
семейство;

Мярка 2.1.2. Поддържане  на мрежа
от ЦОП за обхващане на децата и
семействата в риск в област
Хасково;

Мярка 2.1.3. Осигуряване на грижа
при близки и роднини за
изоставени и неглижирани деца;

Мярка 2.1.4. Услуги в подкрепа на

Продължение на дейностите на ЦОП на
територията на област Хасково

Съвместни дейности на ОЗД и ЦОП за
настаняване в семейства на близки и роднини на
деца от СИ, изоставени деца и на деца в риск от
изоставяне.

Прилагане на цялостна програма за здравна
профилактика на майчинството/ бременността,
насочена към нежелана и рискова бременност във

Оказване на продължаваща подкрепа от ОЗД
и ЦОП за семействата на близки и роднини, в
които са настанени деца, лишени от
родителска грижа – консултации,
посредничество и съдействие.

План за трансформиране ДМСГД Хасково в
специализирана медико-социална услуга за
деца с тежки увреждания -стартираща 2020г.

Чрез изградената мрежа от консултативни
социални услуги да бъдат подпомогнати,
нуждаещите се осиновителни семейства.

- Проучване за
обратна връзка
от
потребителите
- месечни и
тримесечни
справки от СУ-
Цоп в РДСП
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ОЗД, ДСП
- анализи и
данни на

По-подробни
данни

2016г.- 2020г



Стратегия за развитие на социалните услуги област Хасково /2016г-2020г/

- 74 -
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от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период на
проверка

семейство. осиновяването;

Мярка 2.1.5. Общински и областни
програми и мерки за здравна
профилактика и семейно
планиране;

Мярка 2.1.6. Общински и областни
програми/мерки за подкрепа на
уязвими семейства за създаване на
условия за задържане на детето в
семейството.

Мярка 2.1.7. Разработване на план
за трансформиране ДМСГД
Хасково

всички общини на област Хасково.

Здравно-социални програми за семейно
планиране – информиране и консултиране,
обучения.

Създаване на работна група на областно ниво за
консултиране и подкрепа на процеса на
трансформиране на ДМСГД гр. Хасково

Специфична цел
2.2. Да се осигурят
условия за развитие
на децата с
увреждания
отглеждани в
семейството.

Мярка 2.2.1.Развиване на ЦСРИ за
осигуряване на качествена здравна
грижа, медицинска и социална
рехабилитация за децата с
увреждания и подкрепа за техните
семейства;

Мярка 2.2.2. Осигуряване на достъп
до адекватна и гъвкава дневна,
почасова грижа, и заместваща
грижа за децата с увреждания,
отглеждани в семейна среда;

Мярка 2.2.3. Подкрепа за
родителите за отглеждане на
децата с увреждания в

Продължение на дейностите на ЦСРИ –
Тополовград.

Изграждане на ЦСРИ – Свиленград чрез
трансформация  ДЦВУ Свиленград .

Поддържане работата на Център за ранна
интервенция за деца с увреждания, включително
ранна диагностика на заболяването/увреждането в
сградата на ДМСГД.

Продължаване дейността на Общностен център
Хасково.

Продължаване на дейността на Дневните
центрове за деца с увреждания “Марина” –
Хасково , гр. Димитровград, гр. Ивайловград , гр.

Поддържане на наложилата се мрежа от
социални услуги в общността, предоставящи
дневна грижа за деца с увреждания за 250
деца, на територията на област Хасково

Оказана подкрепа на 100 семейства на деца с
увреждания

Намалено с 50% настаняване на деца с
увреждания извън семейството;

Продължаване работата по наличните
програми, които предлагат грижи в домашна
среда.

Осигуряване на помощни средства чрез ДСП
по Закона за хората с увреждания. Разкритите
социални услуги в общността за деца и

Данни на АХУ
- Данни на
НПО, работещи
с хора с
увреждания
- Справки и
отчети на СУ
- обратна
връзка от
потребителите
- база данни на
ОЗД и ДСП

По-подробни
данни

2016г.- 2020г.
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Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати / индикатори за изпълнението
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от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период на
проверка

семейството. Свиленград, .

Разкриване на нов Дневен център за деца с
увреждания,- гр. Харманли,с капацитет 16 места,
планира се проучване на възможностите и
ресурсите  след  2016 година.

възрастни ще предоставят информация,
консултиране, съвети за права, процедури и
посредничество за получаване на
техническите помощни средства от хората с
увреждания, подкрепа и специализирани
обучения.

2.3. Да се осигури
подкрепа на
уязвимите
семейства за
превенция на
рисково поведение
и неглижиране на
децата.

Мярка 2.3.1. Програми за
превенция на рисково поведение
при деца и младежи

Мярка 2.3.2. Подкрепа на
родителите  и местната среда при
преодоляване на последиците от
рисковото поведение при децата и
младежите с девиантно поведение

Образователни програми и кампании в училище
и/или в рамките на ЦОП за превенция на  рисково
поведение (агресия; насилие; отклоняващо се
поведение; рисково поведение на деца и
младежи); провеждане на здравна и социална
просвета против зависимостите; лекции и дискусии
в часа на класа; организиране на хепънинги;
между училищни прояви и инициативи на
общинско и областно ниво.

Подкрепата за семейства с деца в риск за
превенция на изоставянето и неглижирането на
деца, отглеждани в семейна среда, чрез услугите
на ЦОП.

Иницииране и изпълнение на дейности в училище
за консултиране, развитие на родителския
капацитет и уменията за отговорно родителство.

Проведени съвместни дейности на ЦОП и ОЗД –
за подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и
зависимости, както и специализирани програми за
работа с деца извършители на
противообществени прояви, насилие, рисково
поведение.

Настаняване на деца, претърпели насилие или
трафик в Кризисни центрове за жени, деца и
младежи преживели насилие и/или трафик в
общините Димитровград, Свиленград,
Стамболово (подробно ще е описано в
дейностите от Направление 2).

Приоритет на НПО е създаването и
утвърждаването на ефективна регионална
програма от грижи за деца и лица, пострадали
от насилие и техните семейства, които са
претърпели или са в риск от насилие.

Продължаващо развитие на дейностите на
Консултативен център за социална
рехабилитация и интеграция в помощ и
подкрепа на пострадали от насилие лица,
предоставян от Български център за Джендър
изследвания

Продължаващо развитие на дейностите на
ЦОП  за деца и младежи риск предоставян от
Сдружение „Шанс и Закрила”. Приоритет на
НПО е развитието на гъвкави методи на
консултативна и подкрепяща работа за деца и
младежи с проблемно поведение или

Проучване за
обратна връзка
от
потребителите
- месечни и
тримесечни
справки от ДУ-
Цоп в РДСП
семейства и
деца
- данни на ОЗД
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ОЗД, ДСП

По-подробни
данни

2016г.- 2020г.



Стратегия за развитие на социалните услуги област Хасково /2016г-2020г/

- 76 -

Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати / индикатори за изпълнението
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Източници на
информация

Период на
проверка

намиращи се в среда на риск.

2.4. Да се гарантира
равен достъп на
децата от рискови
общности и уязвими
групи до качествено
образование.

Мярка 2.4.1. Гарантиране на
задължителното предучилищно
образование за всички деца в
област Хасково;

Мярка 2.4.2. Програми за
превенция на отпадането от
училище и реинтеграция в
образованието на отпадналите
деца и младежи;

Мярка 2.4.3. Осигуряване на
качествено интегрирано
образование за децата с
увреждания;

Обхващане на всички деца в предучилищно
образование от 5-годишна възраст чрез:
издирване на всички подлежащи деца и записване
в предучилищна подготовка – изпълнява се от
учителите, с подкрепата на общините, ОЗД,
социалните работници, НПО;

Развитие на смесени образователно-социални
услуги в ЦОП за превенция на отпадането и
задържане на децата в 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
децата и младежите;

Извеждане на децата от помощното училище,
адаптация и интегриране на масовите
общообразователни училища, чрез подкрепа от
ресурсни учители и логопеди.

Осигурена на достъпна среда за децата с
увреждания в 50% масовите училища и детски
градини в цялата област Хасково.

Осигурено пълно обхващане на децата (поне
80%) в задължителното предучилищно
образование;

Повишаване училищна посещаемост и
интерес към учебния процес на децата,
обхванати в извънкласни и извънучилищни
форми;

Над 50% от посещаващите училище ученици,
обхванати в образователни инициативи,
извънкласни и извънучилищни дейности за
свободното време;
Подобрени умения за 50 учители за
включване на родителите в образователно-
възпитателния процес

Повишаване с 10 % от децата с увреждания
редовно посещаващи училище и обхванати в
подходящи форми на включващо
образование;

Изграждане на партньорство и
взаимодействие между социалните услуги, от
една страна, и организациите, ангажирани с
образованието (училищата, НПО, и пр.), от
друга страна, за образователна интеграция и
реинтеграция на децата.

Осигурена на достъпна среда за децата с
увреждания в 50% масовите училища и детски
градини в цялата област Хасково.

- данни и
справки от РИО
на МОН
- срещи в учили-
щата с деца, ро-
дители, учители
- Справки и
отчети на
социалните
услуги
-годишни док-
лади,
статистически
данни и отчети
на общински
администрации
-проучвания

2016 /
2019 /
2020

всяка учебна
година

(септември
/ февруари

/юни

Направление 2: Създаване  на социална инфраструктура, обезпечаваща социалната работа при настъпили кризисни ситуации за уязвими групи граждани.

1.1.Изграждане на
кризисни центрове

Мярка 1.1.1. Създаване на мрежа
от четири кризисни центъра на

Продължаване дейността на стартиралия през
2015г. Кризисен център за жени, деца и младежи
преживели насилие и/или трафик, предоставян от

Създадена мрежа от четири кризисни центъра
на територията на област Хасково

Проучване за
обратна връзка
от

2016 /
2019 /
2020
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Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати / индикатори за изпълнението
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Ключови индикатори за ефекта и ползите
от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период на
проверка

за деца и лица,
жертва на трафик и
насилие

територията на област Хасково

Мярка 1.1.2 Създаване на
механизъм за интервенция при
кризисни ситуации, засягащ повече
от две общини, заедно с включване
на гражданския сектор и
регионалните структури БЧК

Фондация Български център за Джендър
изследвания клон Димитровград с капацитет 8
потребители от 2016г. ДДД с капацитет 10 .

Стартиране през 2017г. като държавно делегирана
дейност на Кризисен център за жени, деца и
младежи преживели насилие и/или трафик в
община Свиленград, капацитет 10 потребители.

Стартиране през 2018г. като държавно делегирана
дейност на Кризисен център за жени, деца и
младежи преживели насилие и/или трафик в
община Стамболово, капацитет 10 потребители.
Планирано е услугата да е междуобщинска между
общините Стамболово и Маджарово.

Изграждане през 2018г. като дейност финансирана
по проекти с последваща възможност да се
финансира като ДДД на Кризисен център в община
Хасково, капацитет 10 потребители.

Осигурена възможност за спешно
настаняване за  38-40 потребители, чрез
работата на наличните кризисни центрове.

Създаден мобилен екип от специалисти на
областно ниво за работа при кризисни
ситуации.

Създаден механизъм за интервенция при
кризисни ситуации, засягащ повече от две
общини, заедно с включване на гражданския
сектор и регионалните структури  БЧК

потребителите
- месечни и
тримесечни
справки от ДУ-
Цоп в РДСП
семейства и
деца
- данни на ОЗД
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ОЗД, ДСП
- анализи и
данни на

всяка учебна
година

(септември
/ февруари

/юни

1.2. Създаване на
центрове за
временно
настаняване за
деца и семейства в
риск, и лица  в
крайна бедност и
бездомни

Мярка 1.2.1. Създаване на три
центъра за временно настаняване
на територията на област Хасково

Мярка1.2.2.Създаване на работещи
механизми между АЗ,
АСП/териториални поделения/ с
цел социална рехабилитация и
подкрепа на семейства в риск, и

Създаване на услугата Център за временно
настаняване в гр. Димитровград. Планиран
капацитет 20 потребители.

Създаване на услугата Център за временно
настаняване в гр. Свиленград. Планиран капацитет
15 потребители.

Създаване на услугата Център за временно
настаняване - в гр. Харманли. Планиран капацитет
15 потребители.

Създаване на  комисии на база териториално
разпределение в област Хасково на структурите на
МТСП,  с цел оценка на ситуацията, в която се
намират съответните лица крайна бедност и
бездомни с търсен резултат социално подпомагане
на нуждаещите се и възможност за реализация на

Създадени на три центъра за временно
настаняване на територията на област
Хасково

Включване на потребителите на центровете за
временно настаняване в програми за
ограмотяване, получаване на професионална
квалификация и/или преквалификация.

Предоставяне на защитена трудова заетост за
уязвимите групи  лица в крайна бедност и
бездомни, спадащи в групата на хора с
психически разтройтсва умствена

Проучване за
обратна връзка
от
потребителите
- месечни и
тримесечни
справки от ДУ-
ЦОП в РДСП
семейства и
деца
- данни на ОЗД
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ОЗД, ДСП
- анализи и
данни на

2016 /
2019 /
2020

всяка учебна
година

(септември
/ февруари

/юни
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Източници на
информация

Период на
проверка

лица  в крайна бедност и бездомни. пазара на труда в съответната община. изостаналост.

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

1.1.Реформиране
на
институционалната
грижа за лица с
психични
разстройства

Мярка 1.1.1 Реформиране на
институционалната грижа за лица с
психични разстройства в област
Хасково, чрез закриване на ДВХПР
с. Радовец общ. Тополовград чрез
изготвен за целта оперативен план.

Мярка 1.1.2 Реализиране на
приоритетни дейности насочени
към осигуряване на специфични
потребности за потребителите в
ДВХПР Свиленград.

Мярка 1.1.3 Изграждане на
социални услуги в общността за
лица с психични разстройства
предоставящи дневни и почасови
услуги.

Изготвяне на оперативен план с конкретни мерки и
дейности на общинско ниво за реорганизиране
дейността на ДВХПР Тополовград и последващо
закриване на институцията. Планирано за
изпълнение  след 2017г.

Изграждане на пет нови ЦНСТ за лица с психични
разстройства като резултат от деинституализация
на ДВХПР Тополовград. Доставчик на услугите ще
бъде общ. Тополовград . Планирано е
изграждането да започне след 2018г.

Изграждане на два Дневни центъра за лица с
психични разстройства. Планиран капацитет 15
клиенти. Външен доставчик или Планиране след
2018г.

Изграждане на ЦСРИ за лица с психични
разстройства. Планиран капацитет 15 клиенти.
Външен доставчик НПО, търговско дружество  или
община. Планиране след  2018г.

Намаляне на капацитета на ДВХПР
Тополовград 2018г. и последващо закриване
на институцията след 2020г.

Реализиране на приоритетни дейности
насочени към осигуряване на специфични
потребности за потребителите в ДВХПР
Свиленград.

Изграждане на два Дневни центъра за лица с
психични разстройства. Планиран капацитет
15 клиенти. Външен доставчик или Планиране
след  2018г.

Изграждане на ЦСРИ за лица с психични
разстройства. Планиран капацитет 15 клиенти.
Външен доставчик НПО, търговско дружество
или община. Планиране след  2018г.

- Проучване за
обратна връзка
от
потребителите
- Социологиче-
ски анкети,
проучвания
- заповеди на
кмет, решения
на ОС за
разкрити нови
общински услуги
в подкрепа на
уязвими
семейства и
деца
- заповеди на
АСП за
разкриване на
нови социални
услуги
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ДСП.

2016 /
2019 /
2020

всяка учебна
година

(септември
/ февруари
/юни

1.2.Изграждане на
социални услуги в
общността от
резидентен тип за
лица с умствена
изостаналост,
физически
увреждания и
деменция

Мярка 1.2.1 Създаване на
социални услуги в общността от
резидентен тип за хора с умствена
изостаналост

Изградено ЦНСТ за лица с умствена изостаналост
/ мъже/. Капацитет 15 потребители. Планиране за
стартиране 2018 г. Доставчик  община
Симеоновград

Изградено ЦНСТ за лица с умствена изостаналост
/мъже/. Капацитет 15 потребители. Планиране за
стартиране 2018 г. Доставчик  община
Тополовград.

Изградено  Защитено жилище/ЗЖ/ за лица / мъже /

Изграждане на защитена среда за лица с
умствена изостаналост с  общ капацитет за
областта 50 потребители чрез изградени
социални услуги от резидентен тип

обратна връзка
от
потребителите
- Социологиче-
ски анкети,
проучвания
- заповеди на
кмет, решения
на ОС за
разкрити нови
общински услуги

2016 /
2019 /
2020

всяка учебна
година

(септември
/ февруари
/юни



Стратегия за развитие на социалните услуги област Хасково /2016г-2020г/

- 79 -
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от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период на
проверка

Мярка 1.2.2 Създаване на
социални услуги в общността от
резидентен тип за лица с деменция

Мярка 1.2.3 Изграждане на
социални услуги в общността от
резидентен тип за хора с
физически разстройства

с умствена изостаналост. Капацитет 10 клиенти.
Планиране за стартиране 2019 г. Доставчик
община Ивайловград.

Изграждане на два ЦНСТ за лица с деменция.
Капацитет с по 15 потребители. Доставчик  община
Хасково.

Изграждане на два ЦНСТ за лица с деменция.
Капацитет 15 потребители. Доставчик  община
Харманли.

Изграждане на два ЦНСТ за лица с психични
разстройства или деменция/ мъже/. Капацитет 15
потребители. Доставчик  община Димитровград.

Изграждане на  ЦНСТ за лица с физически.
Капацитет 15 потребители. Доставчик  община
Симеоновград.

Изграждане на  ЦНСТ за лица с физически.
Капацитет 15 потребители. Доставчик  община
Стамболово.

Изграждане на защитена среда за лица с
деменция  с общ капацитет за областта 50
потребители чрез изградени социални услуги
от резидентен тип

Изградено на  ЦНСТ за лица с физически
увреждания, капацитет 15 потребители.

в подкрепа на
уязвими
семейства и
деца
- данни на ОЗД
- заповеди на
АСП за
разкриване на
нови социални
услуги
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ОЗД, ДСП
- анализи и
данни на

1.3Поддържане на
наличната мрежа от
социални услуги за
рисковите групи
хора с увреждания
на територията на
област Хасково

Мярка 1.3.1 Развитие на наличните
социални услуги, предоставящи
дневна и почасова грижа за деца и
лица  с увреждания

Разширяване на обхвата на услугите, които
предлагат домашни грижи за хора с увреждания
като домашен помощник, социален и личен
асистент чрез продължение на националните
програми (ДП, СА, ЛА).

Включване на допълнителни услуги към Домашния
социален патронаж (и по-пълно обхващане на
хората с увреждания от малките населени места.

Продължаване на дейността на Дневния център за
възрастни с увреждания – Хасково, Димитровград,
Свиленград за предоставяне на дневни и почасови
услуги на лица с различни увреждания, живеещи в

Осигурена рехабилитация  и услуги в ЦСРИ
и  ДЦВУ за 120 -150 лица с увреждания
средно на година;

Осигурени услуги в домашна среда за  около
20% от хората  с увреждания потребители на
услугите домашен социален патронаж,
домашен помощник, социален и личен
асистент;

Поне 30 -35 % от лицата с увреждания с
право на работа обхванати в програмите на
ДБТ за трудово посредничество, достъп до
квалификация и заетост.

обратна връзка
от
потребителите
- Социологиче-
ски анкети,
проучвания
- заповеди на
кмет, решения
на ОС за
разкрити нови
общински услуги
в подкрепа на
уязвими
семейства.

2016 /
2019 /
2020

всяка учебна
година

(септември
/ февруари
/юни
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информация
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проверка

семейна среда.

Трансформиране на дейността на Дневния център
за възрастни с увреждания - Свиленград за лица с
различни увреждания в ЦСРИ за лица с
увреждания с капацитет 30 с мобилно
предоставяне на социални услуги в малките
населени места в община Свиленград.

100 лица с увреждания обхванати в услуги за
дневна и заместваща грижа;

Разработени индивидуални програми за
социална реинтеграция на поне 40 клиента с
психични разстройства от областта и
включени в дейности за трудова интеграция.

Продължаване дейността по Осигуряване на
информация, съдействие и посредничество за
улесняване на достъпа до технически
помощни средства и достъпна среда в дома
по програмите на АХУ и Закона за хората с
увреждания.

- заповеди на
АСП за
разкриване на
нови социални
услуги
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ДСП

Специфична цел
1.4 Да се
деконцентрира
мрежата от
социални услуги за
обхващане на
изолираните
населени места и
рискови групи чрез
мобилния
компонент на
наличните услуги

Мярка 1.4.1. Да се развие
мобилния компонент на наличните
социални услуги от общността,
държавно делегирана дейност,
предоставящи дневна и почасова
грижа за деца и лица с увреждания

Мярка 1.4.2 Развиване на целеви
общински политики/мерки за
социално включване на хората с
увреждания

Развитие на мобилен компонент при ЦСРИ
Тополовград през 2018г.

Развитие на мобилен компонент при ЦСРИ
Свиленград през 2019г.

Развитие  на мобилен компонент ЦОП Стамболово
през 2019г. на междуобщинско ниво за общ.
Стамболово и общ. Маджарово.

Достигане на нуждаещи се потребители в 10
малки населени села  с общ капацитет 20
потребители.

Достигане на нуждаещи се потребители в 10
малки населени села  с общ капацитет 20
потребители.

Достигане до нуждаещи се  граждани в шест
– осем  села в двете общини.

проучвания
- заповеди на
кмет, решения
на ОС за
разкрити нови
- заповеди на
АСП за
разкриване на
нови социални
услуги
-Доклади на
ЗМО

2016 /
2019 /
2020

1.5. Да се продължи
да се развива
социалното
предприемачество,
предоставящо
защитена заетост за
лица с увреждания

Мярка 1.5.1. Развитие на наличните
социални услуги, предлагащи
защитена заетост за уязвими групи
лица в риск

Мярка 1.5.2  Създаване на нови
социални предприятия, предлагащи
защитена заетост за уязвими групи
лица в риск.

Продължаване дейността на социални
предприятия в община Димитровград –
Обществената пералня и Социалното предприятие
и в община Маджарово – Озеленяване.

Реализиране на подкрепа от страна на общините и
на междусекторно ниво  на съществуващите ТПК
за хора с увреждания на територията на област
Хасково.

Разработени  проекти и респективно
кандидатстване по схеми на оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”
2014г.-2020г. за изграждане на социални
предприятия, предоставящи защитена
заетост на лица с увреждания от страна на
всяка една община на територията на област
Хасково с възможност за изпълнение през
целия период на изпълнение на Стратегията.

заповеди на
кмет, решения
на ОС за
разкрити нови
общински
услуги в
подкрепа на
уязвими

2016 /
2019 /
2020
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1.6. Създаване на
условия за
реинтеграция на
уязвими лица, групи
и общности в риск

Мярка 1.6.1 Осигуряване достъп на
развитие за етническите общности
в неравностойно положение в
област Хасково

Мярка 1.6.2 Развиване на услуги за
превенция на рисково и зависимо
поведение, насочени към деца и
възрастни и реинтеграция на лица
със зависимости и проблемно
поведение

Назначаване на  специалисти от ромски произход
/при наличието на такива/ в съществуващите СУ с
консултативен характер, с цел улесняване на
работата с ромските деца и техните семейства.

Продължаване дейността на здравните
медиатори за подобряване на достъпа до
здравеопазване в ромски общности в Хасково,
Димитровград, Харманли и Симеоновград..

Изпълнение на дейности за реинтеграция в
образованието на неграмотните и пълнолетните с
ниско образование (със специален фокус към
отпадналите от училище млади хора в ромските
квартали). Такива програми ще се инициират от
НПО, училищни настоятелства, общини и се
изпълняват в тясно партньорство със специфичен
принос на всички участващи организации.

Включване на родителите и семействата в
смесени социално-образователни услуги за
превенция на зависимостите и рисковото
поведение, изпълнявани от училища,
училищни настоятелства и НПО.

обратна връзка
от
потребителите
- Социологиче-
ски анкети,
проучвания
- заповеди на
кмет, решения
на ОС за
разкрити нови
общински
услуги в
подкрепа на
уязвими
- заповеди на
АСП за
разкриване на
нови социални
услуги
-Доклади на
ЗМО

2016 /
2019 /
2020

Специфична цел
2.1. Да се развие
широка мрежа от
услуги в общността
за осигуряване на
условия за спокоен
и достоен живот на
старите хора в
семейна и домашна
среда.

Мярка 2.1.1. Развиване и
разширяване на дейностите в
Домашния социален патронаж и
обхващане на малките изолирани
населени места.

Мярка 2.1.2. Разширяване на
услугите в домашна среда чрез
увеличаване на  капацитета на
услугите домашен помощник,
социален и личен асистент.
Мярка 2.1.3. Осигуряване на дневна
грижа и почасови услуги за стари
хора чрез иницииране
реализирането на междусекторни
смесени местни услуги- здравно –
социални, предоставящи се в
домашна среда

Увеличен капацитет с около 30% на домашния
социален патронаж в 10 от общините в областта и
разкриване на такъв в община Минерални бани до
2015 ;

Предоставени допълнителни услуги у дома за 30-
40% от обхванатите лица в рамките на домашните
социални патронажи;

Увеличен с 30% брой на ангажираните лични и
социални асистенти, домашни помощници през
2018 г. спрямо 2015 г.;
Функциониращи 6 нови Дневни центъра за стари
хора с общ капацитет 160 места;

Продължаващи дейности на  Дневни центъра за
стари хора Хасково (с капацитет 20 места) и
изграждане на още три в областта;
Разширена мрежа на Клубове на пенсионера в
селата от областта;

Подобрени и разширени услуги в домашна
среда за 30% от старите хора –
потребители на домашен социален
патронаж, домашен помощник, социален и
личен асистент;
Увеличен с 40% брой стари хора-
потребители на услуги в домашна среда
през 2018 г. спрямо 2015 г;
Увеличен с 50% относителен дял на
клиентите в населени места извън
общинските центрове;
Предотвратено преждевременно
настаняване в резидентна грижа на 80-90
стари хора чрез предоставяне на
разнообразни услуги в домашна среда;
Оптимизирано управление на грижите за
стари хора в поне 3 общини;
Осигурени дневни и почасови грижи, и
подкрепа за поне 160 стари хора
средногодишно в област Хасково;

- анализи и
данни от НПО,
-проучвания
-посещения на
място- обратна
връзка от
общностите
- данни от ДБТ,
РИО на
МОН,РДСП,
училища
-документация
на Центъра;
данни от
Медицински
център

2016 /
2019 /
2020
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Подобрени условия за общуване и социален
живот за 400-500 стари хора чрез мрежата на
Клуба на пенсионера

2.2. Да се подобри
качеството на
предоставяне и
типа резидентна
грижа за старите
хора, нямащи
възможност да
останат в
семейната си среда

Мярка 2.2.1. Подобряване на
условията и качеството на грижите
в съществуващите специализирани
институции за стари хора.

Мярка 2.2.2. Разкриване на
алтернативни резидентни услуги за
обгрижване на стари хора в среда,
близка до семейната.

Продължаване и развитие на дейностите в Дома
за стари хора в гр. Хасково (капацитет 160 през
2015). Капацитетът  на ДСХ- гр. Хасково е твърде
голям,  160 – клиенти. Социалната структура,
работи добре към момента в тази си форма,  но се
налага  се реализират приоритетни дейности
насочени към осигуряване на специфични
потребности за потребителите, които не могат да
се обслужват сами и са на легло т.е да се
реализира преструктуриране на начина на
оказване на грижа спрямо тях. Огромният
капацитет, е рисков фактор при полагане на грижа
за настанените лица.  С оглед развитието на
СУОРТ в областта се очаква намаляне на
капацитета към 2020 от 160 – 130 потребители
Продължаване и развитие на дейностите в Дома за
стари хора в гр. Ивайловград (капацитет 20 през
2015.)

Продължаване и развитие на дейностите в Дома за
възрастни със сетивни увреждания в гр. Хасково
(капацитет 30 през 2015).

Продължаване на дейностите частен Дома за
стари хора „Калина” - гр. Димитровград. Капацитет
20 потребители.

Разкрити  по едно ЦНСТ за стари хора с капацитет
от по 15 места – в общ. Димитровград, Свиленград,
Стамболово, Тополовград, и общ. Минерални
бани.

Подобряване качеството на
институционалната грижа  за старите хора в
наличните специализирани институции чрез
промяна в съотношението на вида на
социалните структури  3:1  СУОРТ :СИ за
стари хора , чрез изграждане на СУОРТ в по-
малките населени места общ. Минерални
бани, Стамболово,

Осигурени услуги, подкрепа и грижи в
домашна среда за поне 25% от старите хора в
нужда в област Хасково с приоритетно
обхващане на самотноживеещите в изолирани
населени места извън общинските центрове;

Предотвратена преждевременна
институционализация на най-малко 80-90
самотно живеещи стари хора чрез развитите
услуги за грижа в домашна среда (с мобилен
компонент).

Изграждането на СУОРТ за стари хора в
област Хасково с общ капацитет 75
потребители ще доведе до навяване
натовареността на наличните СИ за стари
хора и ще бъде фактор за намаляне на
общия им капацитет на работа.

Статистически
данни на НСИ
- заповеди на
кмет и решения
на ОС за
разкрити нови
услуги в
подкрепа на
старите хора
- отчети на
мобилни екипи
- обратна
връзка от
потребителите
- Посещения на
място

Годишна
база

По-подробни
данни

2016 /
2019 /
2020

Направление 4: Осъществяване на взаимодействие междуструктурно и междуобщинско, насърчаване активното участие на гражданския сектор при реализирането на Стратегията /2016
-2020/

1.1. Да продължи да
се работи за

Мярка 1.1.1 Усъвършенстване на
умения за изграждане на

Поведени на обучения поне 2- годишно на
областно ниво  финансирани от европейски

Формиране на  партньорства между
гражданския сектор и доставчиците на

Мониторингови
доклади по
изпълнение на

база

По-подробни
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Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати / индикатори за изпълнението
на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите
от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период на
проверка

мотивиране
общинските
администрации към
междуобщинското
партньорство в
социалните услуги.

партньорства на междуобщинско
ниво

Мярка 1.1.2 Да продължи да се
работи за налагане на  ефективни
механизми за междусекторно
сътрудничество и развитие на
смесени услуги и информационни
програми – здравно-социални,
социално - образователни.

грандови програми с цел укрепване капацитета на
общините с тематична насоченост - изграждане на
междуобщински партньорстава.

Да се реализира, областния модел на
междуструктурно взаимодействие на основание
заповед на областния управител и отправена
покана към всички  партньори по изпълнението на
Стратегията /2016г-2020г/,

социални услуги, в лицето на общините  при
предоставянето на социални услуги в
общността на територията на област Хасково,
съгласно разпоредбите на ЗСП и ППЗСП.
Висок процент  при усвояване на финансови
средства от европейския съюз при
кандидатстване от страна на общините в
област Хасково с идейни проектно
предложения насочени към развитие на
социалната сфера.

стратегията
Обратна
връзка

данни

2016 /
2019 /
2020

1.2.Реализиране
определената
система за
мониторинг  и
наблюдение на
Областната
стратегия за
развитие на
социални услуги
2016г-2020г. и
респективно
общинските
стратегии за
територията на
област Хасково

Мярка 1.2.1 Формиране на Звено за
мониторинг и оценка /ЗМО/ на
Областната стратегия за развитие
на социални услуги  /2016г.-2020г./

Мярка 1.2.2. Провеждане на
ежегоден мониторинг, съобразно
изготвения план.

Мярка 1.2.3 Провеждане на
актуализация на Стратегията
/2016г.- 2020г./ .

Изготвена  заповед на областния управител за
формиране на ЗМО, на Областната стратегия за
развитие на социални услуги  /2016г.-2020г./

Организирани и проведени  две ежегодни работни
събрания на всички членове на звеното на ниво
излъчени представители от общините, за всяка
година  от 2015г.-2020г.

Приемане на вътрешен ред на работа на ЗМО.
Изготвени  от ЗМО годишни Мониторингови
доклади 4 на брой.

Изготвен междинен преглед и
Изготвена  и гласувана актуализация на
стратегията 2016г.-2020г.

Изпълнен оперативен план на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги.

Реализирана финална оценка от страна на
външен изпълнител

Мониторингови
доклади по
изпълнение на
стратегията
Обратна
връзка

база

По-подробни
данни

2016 /
2019 /
2020

Направление 5: Поддържане и подкрепа на професионалния капацитет на работещите в социалната сфера на територията на област Хасково

1.1. Да се
стимулира
развитието на
административния и
организационния

Мярка 1.1.1. Изграждане на местен
капацитет за подкрепа на
развитието на човешките ресурси в
област Хасково

Реализирани  ежегодни екипни супервиизии от
страна на външни доставчици за 70% от наличните
СУО и СУОРТ ДДД в областта.

Професионално израстване на екипите

Поддържане на високи професионални
качества у екипите професионалисти, заети в
СУО и СУОРТ ДДД в областта.

Мониторингови
доклади по
изпълнение на
стратегията
Обратна

Годишна
база

По-подробни
данни
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Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати / индикатори за изпълнението
на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите
от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период на
проверка

капацитет на
областно и
общинско ниво за
прилагане на
интегрирана грижа и
политики към хора и
групи в
неравностойно
положение.

специалисти.

Огранизиране на мобилни екипи, експерти
подкрепящи служителите.

Ежегодно провеждане на стимулиращи дейности
служителите – големи работни срещи между всики
СУО и СУРТ ДДД в областта с цел поддъжане на
контакти.

връзка
2016 /
2019 /
2020

1.2 Да се осигури
подкрепа на
персонала на
социалните услуги
за развитие на
професионалната
квалификация и
умения в
съответствие с
новите изисквания и
стандарти. / мярка

Мярка 1.2.1 Осигуряване на
условия за непрекъснато обучение,
обмяна на опит и споделяне на
добри ефективни практики на
персонала в съществуващите
социални услуги.

Организирани  и проведени две  ежегодни
специализирани обучения за екипите, работещи в
наличните социални структури.

Организирани и проведени  две ежегодни срещи
обмяна на опит за екипите, работещи в наличните
социални структури

Проведени  2 модулни обучения за 50 – 70
специалисти, заети в СУО и СУРТ ДДД

Провеждане на ежегодни срещи обмяна на
опит за екипите, работещи в наличните
социални структури

Мониторингови
доклади по
изпълнение на
стратегията
Обратна
връзка

Годишна
база

По-подробни
данни

2016 /
2019 /
2020

1.3 Да се окаже
подкрепа при
въвеждането  на
информационния
масив на
междуобщинско и
междусекторно ниво
на единната
информационна
система,
осъществяваща се
от Агенция
социално

Мярка1.3.1. Организиране на
технически капацитет за
внедряването на информационната
система осъществяваща се от
Агенция социално подпомагане гр.
София

Мярка 1.3.2 Човешки ресурс от
специалисти за работа и
поддръжка при работата с
единната информационна система,
осъществяваща се от Агенция

Изградена  техническа база от компютърни
конфигурации на ниво единадесетте общини на
територията на областта.

Провеждане на поредица от обучения на заетите
служители, които са определени да работят с
единната информационна система,
осъществяваща се от Агенция социално
подпомагане гр. София на ниво екипи заети в СУ и
СИ , НПО на територията на област Хасково.

Реализиран трансфер на данни от наличния
информационен масив от страна на всяко ДСП към
дигиталния. Координация и отговорност за

Осигурена  възможност за постоянна интернет
връзка за работа в мрежа от страна на
доставчиците на социалните услуги.

Провеждане на поредица от обучения на
заетите служители, които са определени да
работят с единната информационна система,
осъществяваща се от Агенция социално
подпомагане гр. София на ниво  общински
администрации, в качеството си на
Доставчици на услуги, делегирана от
държавата дейност.

Създаден  информационен масив,

Мониторингови
доклади по
изпълнение на
стратегията
Обратна
връзка

Годишна
база

По-подробни
данни

2016 /
2019 /
2020
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Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати / индикатори за изпълнението
на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите
от реализацията на Стратегията

Източници на
информация

Период на
проверка

подпомагане гр.
София

социално подпомагане гр. София изпълнение на задачата ще се реализира от РДСП
област Хасково.

обезпечаващ функционирането на единната
информационна система, осъществяваща се
от Агенция социално подпомагане гр. София

През 2020г. налична работеща ИИС на всички
нива в социалния сектор в област Хасково
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Раздел В: План за действие

6 Управление и координация на изпълнението на
стратегията

Управлението на процеса на промяна при реализацията на стратегията в област
Хасково/2016г.-2020г./ изисква да се координират  три основни групи от задачи:
• Координация – оперативна и стратегическа – на областно и общинско ниво, свързана с

разкриването и предоставянето на социални услуги, както и с инициирането и реализацията на
хоризонтални мерки за социално включване;

• Управление и вземане на решения на различни нива – от оперативните действия до
актуализацията и възможните промени в стратегията;

• Мониторинг и оценка на напредъка в постигането на целите и очакваните резултати от из-
пълнението на стратегията.  Участниците в планирането влизат в нови роли, а работните екипи,
осъществили процеса на  областно планиране с участие, се реорганизират, за да поемат новите
функции и задачи, насочени към следване на избраните приоритети и подобряване на мрежата от
услуги за рисковите групи във всяка община и в областта.

6.1 Структури за координация на областно и общинско ниво

Областният управител, заедно с РДСП вземат решения на областно ниво за създаване на
необходими междуведомствени структури/работни групи, за приемане на годишния мониторингов доклад,
подготвен от звеното за мониторинг и оценка (ЗМО), за промени и утвърждаване на актуализацията на
областната стратегия; за разкриване и/или промени в дадена социална услуга.

Областен оперативен екип на практика е включен в състава на структурите за координация (комисии
или съвети). Натоварен е с конкретни допълнителни задачи за организацията работата, оперативно
координиране, логистика, разработване на предложения и документи, събиране и обобщаване на
информация и пр., свързани с дейността на областните структури.

РДСП и ДСП
Регионалните дирекции за социално подпомагане като териториални поделения на АСП в областните
административни центрове провеждат държавната социална политика на ниво област, а Дирекциите
"Социално подпомагане" на територията на всяка община по отношение на закрила на детето;
рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания и проучване на потребностите на
населението в областта и в общините от социални помощи и социални услуги.
Ролята  на РДСП – Хасково в изпълнението на Областната стратегия включва:

- Изготвя съвместно с общините годишен план за изпълнение на Областната стратегия за развитие
на социални услуги;

- Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на Стратегията с подкрепата на
областна администрация и общините;

- Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване на социални услуги, в
съответствие с планираните дейности в стратегията;
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- Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални услуги и следи за
изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията;

- Сътрудничи с областната и общинските администрации и с неправителствени организации при
осъществяването на планираните дейности в стратегията;

- Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира програми за
професионално развитие и квалификация и системен контрол върху предоставянето на
социалните услуги, планирани в стратегията;

- РДСП отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на СИ и тяхното
изпълнение; РДСП носи отговорност за реформирането и преструкторирането на
специализираните институции в област Хасково;

- Управлява Регионалния център за развитие на човешките ресурси в област Хасково.
Роля и отговорности на Дирекциите социално подпомагане:
ДСП – Димитровград, Харманли, Свиленград, Тополовград, Ивайловград и Хасково (заедно с
отделите си по Социална закрила и Закрила на детето в останалите общини) носят отговорност и
изпълняват конкретни задачи при реализирането на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги:

- Правят предложения до кмета на общината за предоставяне на социални услуги в съответната
община;

- Правят предложения до РДСП - Хасково за откриване, реформиране и закриване на социални
услуги, съобразно планираните дейности в стратегията;

- ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; разработват оценки и индивидуални
планове за децата и лицата, настанени в специализирани институции;

- Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени
организации във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея;

- Събират и актуализират данни на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на
социалните услуги;

- ОЗД подпомага интегрирането на деца в ДМСГД и ЦНСТ в детски ясли, детски градини и
предучилищно образование; съвместно с мрежата от ЦОП в общините ОЗД работят за
изграждане на връзки между децата, настанени в СИ и семейството им; провежда дейности за
изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на децата в училище и за
превенция на рисково поведение.

Предвид основните си функции, РДСП и ДСП (с отделите си по Социална закрила и Закрила на детето)
имат отношение към всички заложени цели в Областната стратегия за развитие на социалните услуги и
това са задачи свързани с:

- идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна превенция;
подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;

- насочване на  семействата на деца с увреждания към дневни центрове и детски градини за
получаване на гъвкава грижа;

- насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна интервенция на
увреждането;

- работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или разширено
семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда;

- методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни екипи;
- планиране (съвместно с Дирекция Бюро по труда) мерки за професионално ориентиране и

трудова интеграция на младежи, предстоящи да напуснат СИ;
- консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;
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- ДСП пряко отговарят за преструктурирането и реформирането на СИ за деца и за лица с
увреждания;

- подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги;
- подпомагат общините при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в общността и

други.
Същевременно взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за гарантиране на
устойчивостта на изпълнението на областната стратегия чрез практическите възможности за осигуряване
на средства за предоставяне на услуги като държавно-делегирана дейност.

Общинският съвет и кметът вземат решенията на общинско ниво, свързани с актуализация или
промени в общинските стратегии, приемат годишните планове за действие, внасят предложения за
промени в областната стратегия, адресирани до областния управител и РДСП.

Тъй като общините отговарят за цялостното изпълнение на стратегията на собствената си територия, то е
необходимо всяка община да обособи неформални структури за координация на общинско ниво. Те
могат да се базират на създадените със заповед на кмета в хода на планирането териториални работни
групи и на Обществените съвети за социално подпомагане.
За да се осигури оперативна координация по общини,  са необходими общински координатори,
ангажирани в планирането, които са участвали в изготвянета на областната стратегия и могат да
продължат своите функции пряко при изпълнението на стратегията. Те поддържат връзка, както между
заинтересованите страни в общината, така и между общинското и областното ниво, като предоставят
актуална информация за текущите дейности на кмета, на областна администрация, на Общинския съвет
и другите заинтересовани страни, а също така участват в разширения екип на областното Звено за
мониторинг и оценка. Координаторите осигуряват взаимодействието и синхронизирането в
координираното изпълнение и мониторинг на стратегиите.

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган към общината за
осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, централни държавни
органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната политика в конкретната
общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с:

- обсъждане на областната стратегия и включения в нея общински компонент,
- осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните услуги и инициативи,

съобразно стратегията;
- стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални услуги за

реализиране на планираните дейности на територията на общината.
Местните власти носят конкретни отговорности също за инициирането и изпълнението на хоризонталните
политики и мерки за социално включване. В този контекст, общините поемат и основната отговорност за
изпълнението на мерки за социално включване, предвидени в Стратегията, като например:

- Координират и инициират развитието на програми за повишаване на родителския капацитет,
задържане на децата в училище, повишаване на качеството на образование и превенция на
рисково поведение на деца съвместно с училищата и центровете за обществена подкрепа;

- Отговарят и осигуряват условия за обхващане на всички деца на територията на общините в
подготвителни групи и класове, гарантират спазването на задължителното изискване за
записване на ученици в първи клас след завършена предучилищна подготовка в общинските
училища;

- Координират и инициират развитието на програми в училищата за превенция на отпадането от
училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи, както и за наваксване
на образователни пропуски;
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- Развиват смесени социално образователни услуги в Центровете за обществена подкрепа за
превенция на отпадането и задържане на децата в училище;

- Развиват интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст чрез комбиниране на
ресурсите на Домашен социален патронаж, националните и оперативните програми за
предоставяне на грижи в домашна среда и за осигуряване на заетост (НПСПОЗ), клубовете на
пенсионера и читалища. Разширяват функциите на патронажа и развиват мобилни екипи за
предоставяне на домашни грижи;

- Съдействат за изграждането и работата на Центровете за развитие на уязвими общности със
специален фокус върху ромското население;

Осигуряват условия за посещаване в масови детски градини и училища на деца с увреждания,
включително с осигуряване на транспорт и на достъпна среда

6.1.1 Държавна агенция за закрила на детето
Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Хасково е важен инструмент в
реализацията на националните приоритети за закрила на детето и за социално включване на семейства и
общности в риск. В този контекст Държавната агенция за закрила на детето оказва съществена подкрепа
на заинтересованите страни в реализацията на заложените приоритети и цели на стратегията. По-
конкретно ролята на ДАЗД включва:

- Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;
- Оказва методическа помощ на Областна управа, местни власти и общинска администрация,

юридически и физически лица, осъществяващи дейности по закрила на детето и на други
държавни органи за реализиране и оценка на техните дейности при осъществяване на
планираните социални услуги в областната стратегия за децата;

- Издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца;
- Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и семейства.

6.1.2 РИО на МОН
Регионалният инспекторат по образованието на МОН Хасково отговаря съвместно с РДСП за
координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като
осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в системата на
образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици, интегриране в
системата на образование на децата с увреждания, отглеждани в семействата и от СИ, и контролира
дейностите, свързани с насочване на деца със специални образователни потребности, осигуряване на
учители за ресурсно подпомагане на децата с увреждания и пр. Важна роля в реализацията на мерките в
сферата на образованието, заложени в Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно
педагогическо оценяване към РИО на МОН, както и Ресурсният център за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности – РЦПИОВДУСОП за област Хасково.

Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици
със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Хасково е извънучилищно
педагогическо учреждение със следните задачи:
 осъществява дейности по провеждане на държавната политика за интегрирано и включващо

образование и изпълнява консултативни, образователно-възпитателни, рехабилитационни и
координиращи функции;
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 координира и осигурява условия (съвместно с общообразователните училища) за интегрираното
обучение на деца със СОП, чрез изработване на индивидуални образователни програми,
осигуряване на ресурсни учители и други специалисти.

6.1.3 Регионален център по здравеопазване
Държавната здравна политика на територията на област Хасково се осъществява и организира от
Регионален център по здравеопазване (РЦЗ) и Регионален съвет по здравеопазване. Тяхната роля е
свързана с:

- Координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, за осигуряване на достъп до
качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в риск;

- Създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора със
зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на клиенти в риск;

- взаимодействие с местната власт и с други институции за методическо ръководство, иницииране
и реализация на смесени медико-социални услуги, предвидени в областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Хасково;

Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика на майчинството/ бременността с
фокус нежелана и рискова бременност; медицинска рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и
подкрепа за техните семейства; разработване на здравно-социални програми за семейно планиране;
качествена здравна грижа в домовете за деца и хора с увреждания и стари хора.

6.1.4 Дирекция Бюро по труда
Дирекция Бюро по труда в област Хасково участва в планирането и изпълнението на програми и
активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи напускащи
специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, със специално
внимание към безработните от обособените ромски общности) и мерки за подкрепа на семействата на
групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда).
Основната роля на ДБТ по изпълнението на стратегията включва:

- Участие  в разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на рискови
групи;

- Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално
ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа;

- Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална квалификация и
включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи в затворени
етнически общности;

- Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от СИ;
- Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране на работа;
- Съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на здравеопазването,

образованието и социалните услуги, териториалните органи на изпълнителната власт, органите
на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните
организации на работниците, служителите и на работодателите, НПО) при прилагането на
областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково.

6.1.5 Неправителствени организации
Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в предоставянето на
социални услуги, като преки доставчици, други допринасят за прилагането на принципите и философията
на Стратегията като представители на гражданското общество и групите в риск в област Хасково. С
активното участие на НПО в процеса ще се подобри развитието на съществуващите услуги,
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застъпничество, обучение, партниране в управление на услуги. Съществуващите местни НПО имат
съществен принос при изпълнението на разработената стратегия за социални услуги. Тяхната роля се
заключава в:

- Съвместно с общините, ДСП и граждани разработват интегрирани политики и мерки за социално
включване, в съответствие с мерките в стратегията;

- Участват във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за социално
включване като партньори на общините и/или водещи организации за проектите;

- Предоставят социални, здравни и образователни услуги на територията на общините и областта
за хора в риск;

- Подпомагат училищата, ЦОП и СИ при работа със семейството и с деца за изграждане на умения
за самостоятелен живот и индивидуално развитие, задържане в училище, превенция на рисково
поведение и зависимости.

НПО участват в актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за действие и в
осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й като подпомагат събирането на данни и
оценката на потребностите на крайните потребители.

6.2 Система за мониторинг и оценка. Работа на ЗМО

Областната стратегия за развитие на социалните услуги /2016г.-2020г./  е  отворена система, която
следва динамиката на промяната в развитието на показателите, които определят възникналите нови
потребности на рисковите  групи. С тази задача се занимава областното Звено за мониторинг и оценка
(ЗМО), което прилага на практика системата за мониторинг и оценка, разработена като неразделен
компонент на нея.  То се обособява като относително самостоятелна структура със заповед на областния
управител. ЗМО изпълнява и методическа роля, предоставяйки консултации и практически съвети на
общините и доставчиците на услуги за подобряване на координацията по места. Звеното се ангажира
също с разпространението на резултатите от мониторинга и оценката, организира провеждането на
външна оценка на изпълнението на стратегията.

Ядрото или основният екип на ЗМО обхваща 4-8 души от областна администрация, РДСП и ДСП.
Основният екип на ЗМО поема координацията на цялостната дейност по мониторинг и оценка,
разработва годишен мониторингов доклад за изпълнението на стратегиите.
В подкрепа на основния екип на ниво област Хасково ще се създаде Разширен екип по мониторинг и
оценка, който включва всички общински координатори, представители на ДСП и на други регионални
звена на държавни институции. Разширеният екип на ЗМО участва в планирането и организацията на
дейностите по мониторинг, в дискусии за определяне на ключовите въпроси, на които трябва да се търси
отговор. Сред основните задачи на разширения екип е събирането и систематизирането на информация
за базовите индикатори по общини и за социалните услуги и дейности. Заедно двата екипа ще
формулират ключовите Мониторингови въпроси, обсъждат заключенията на докладите за мониторинг и
оценка и разпространяват направените препоръки.

Задачите и отговорностите на ЗМО се разпределят между двата екипа:
Основен екип:
• Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в област Хасково;
• Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува дългосрочните и годишните

оперативни планове за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията;
• Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в общините в

областта;
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• Предоставя консултации и практически съвети на доставчиците на услуги за подобряване на
дейностите по места;

• Консултира и осигурява методическа помощ за доставчиците и персонала на социалните услуги
(предоставяна при посещения на място, по телефона или по електронна поща от представителите на
РДСП в ЗМО);

• Събира информация на областно ниво и систематизира данните/информацията, подадена от
Териториалните работни групи по общини;

• Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се представя за
обсъждане и одобрение на Областния съвет за развитие;

• Заедно с разширения екип формулира ключовите мониторингови въпроси и въпросите, на които
трябва да даде отговор междинната и крайната оценка;

• Организира възлагането и провеждането на външна оценка на изпълнението на Стратегията;
• Заедно с разширения екип обсъжда заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и

оценка;
• Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката и информира

заинтересованите страни и обществеността за резултатите и препоръките.
Разширен екип:
• Участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка;
• Участва в дискусии за определяне на ключовите въпроси на мониторинга и оценката и представя

коментари по докладите за мониторинг и оценка;
• Събира информация за базовите индикатори по общини;
• Събира и систематизира текуща информация за социалните услуги и дейности;
• Оказва съдействие и логистика за проучвания, оценки и други дейности, осъществявани от външни

експерти или организации в съответната община;
• Организира дискусии по общини за обсъждане на заключенията и препоръките от докладите за

мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията.

6.2.1 Работа на ЗМО. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка

Планът за действие по прилагането на системата за мониторинг и оценка предвижда разработване и
приемане на  годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка за всяка година от
изпълнението на стратегията.
Годишните планове за мониторинг и оценка се разработват от основния екип на ЗМО, съгласуват се с
разширения екип и са част от годишния отчет по изпълнението на Стратегията.

Инструменти на системата за мониторинг и оценка – в системата за мониторинг и оценка са заложени
две оценки междинна /в средата на плановия период и финална/ при приключване  на изпълнението на
стратегията.

- Документи/Формуляри/Информационни карти за:
- общински  администрации;
- ДСП/РДСП;
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- социални услуги / СУ, СУРТ, СИ, МД ,НПО и др./;
- потребители,  рискови групи;
- институции, имащи отношение и ангажимент към социалните услуги и др.

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват:
o Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, доклади от

мониторинговите посещения;
o Създаване и постоянно актуализиране на база данни на областно ниво с разбивка по общини,

територии, теми, рискови групи и пр.;
o Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори за

ситуацията;
o Събиране на информация и анализ на индикаторите за прогреса в изпълнението на Стратегията;
o Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на Стратегията;
o Провеждане на междинна оценка на релевантността и ефективността на Стратегията - в края на

третата година от външен екип от експерти. Заключенията и препоръките от Междинната оценка
се използват при планирането на следващия тригодишен период от изпълнението на
Стратегията;

o Финална оценка на ефективността и въздействието на Стратегията – провежда се в края на
шестата година от външен експертен екип. Заключенията и препоръките от оценката се използват
при разработването на Областния план за регионално развитие за следващия период след 2020
година;

o Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката;
o Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните направления,

целите, дейностите на Стратегията.
В зависимост от наличните ресурси могат да се планират и допълнителни дейности на ЗМО като:

o тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни направления или върху една
или повече групи дейности;

o проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране на нови дейности и/или
иновативни услуги по целите на Стратегията.

6.3 Основни партньори. Механизми на партньорството

6.3.1  Координационни механизми;
От изключителна важност за изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги

област Хасково /2016-2020г/ е наличието на работещи  междуструктурни  механизми за взаимодействие.
Направление №6  в Стратегията: Осъществяване на взаимодействие междуструктурно и
междуобщинско, насърчаване активното участие на гражданския сектор при реализирането на
Стратегията /2016г.-2020г./
Обща цел 6. Да се  запази и повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез
развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

• Специфична цел 6.1. Да продължи да се работи за мотивиране общинските администрации към
междуобщинското партньорство в социалните услуги.
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• Специфична цел 6.2. Да продължи да се работи за налагане на  ефективни механизми за
междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги и информационни програми –
здравно-социални, социално - образователни.

Структура  на  моделите за взаимодействие:
МЕЖДУИНСТУЦИОНАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - ОБЛАСТЕН МОДЕЛ – стъпки за изпълнение

Областен обхват :
Период на провеждане - на шест месеца; или при необходимост;
Процедурно изпълнение – на основание заповед на областния управител и отправена покана  към

всички  партньори по изпълнението  на Стратегията /2016г.-2020г./
Местоположение – областен град.
Представяне  на казуса пред  голяма областна група .
Анализ на ситуацията, чрез обща дискусия.

– оценка на наличните ресурси от гледната точка на всяка една ангажирана институция;
- постигане на съгласие по критични и спорни въпроси, произтичащи от разминаване в разбирането на

казуса;
- определяне на мерките, на интервенция, които всяка една засегната страна може да се ангажира.

Конкретизиране на решенията - поставяне на срокове за     изпълнение.
Определяне на дата за следваща среща.
Обобщение на срещата.

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО ВЗИМОДЕЙСТВИЕ - ОБЩИНСКИ МОДЕЛ – стъпки за изпълнение
Общински модел – при необходимост:

Местоположение – в съответната община;
Представяне на казуса от страна на основната засегнатата страна;
Представяне на визия  за   разрешаване на казуса;

Обсъждане на ситуацията с ангажираните заинтересовани страни;
Постигане на съгласие по критични и спорни въпроси, произтичащи от разминаване в разбирането на

казуса
Конкретизиране на решенията - поставяне на срокове за    изпълнение.
Определяне на дата за следваща среща.
Обобщение на срещата.

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЯ :
Директен контакт и комуникация;
Гъвкаво планиране на място и време;
Привличане на екип от сътрудници;
Разпространение на информация за определените теми;
Отговорност при изпълнението;
Реализация.

РЕЗУЛТАТИ:
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Изградена мрежа на междусекторно взаимодействие; реализиран областен и общински модел.
Мобилизираност при разрешаване на рискови ситуации.
Поддържане на актуална и детайлна информация на междусекторно равнище.
Адекватна подкрепа за социалните услуги в общността.

6.3.2 Практики  за взаимодействие:
Стратегията (областна или общинска) е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и
усъвършенстване в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия,
нормативна база и социално-икономическа среда.

Процедурно организиране на стъпките, които е необходимо да се предприемат от партньорите по
изпълнение на документа, включва следните практики:

6.3.3 Практики за взаимодействие при процеса на актуализиране на Стратегията;
Законовите основания за актуализиране на стратегията са регламентирани в ППЗСП за областните

стратегии чл. 36а(4) по ал.1. за общинските стратегии чл. 36б(4), по ал. 1:
Случаи, при които се налага актуализация на стратегическия документ:

 Изисква се поради предвидена дейност в плана за действие за изпълнение на документа. Тук
практиката е : актуализираната база данни на областно ниво се разпространява и налага
актуализация на общинско ниво.

 Изисква се поради извънредни инициативи  за актуализация на стратегията.

Координирането на действията на общините с областта при подготовката и внасянето на първичното
предложение за актуализирането на стратегиите на ниво община и ниво област може да се случи по
предложеният вариант
Практика № 1:
Стъпка 1: Общината подава мотивирана информация в областната администрация на екипа по
управление на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за необходимостта от промяна в
Общинската стратегия.
Стъпка 2: Координационната комисия/съвет на областно ниво дава принципното си съгласие и внася
искане пред Областния съвет за развитие, където се актуализира Областната стратегия.
Стъпка 3: След актуализирането на Областната стратегия се прави актуализацията на Общинската
стратегия от Общинския съвет.

6.3.4 Практики за взаимодействие при необходими промени в логическата рамка от дейности
за изпълнение на Стратегията ;
Малки и големи промени

- малки промени - това са случаи на промени в конкретни услуги, когато анализирайки динамиката на
развитието на услугите, екипите на областно и общинско ниво конкретизират и допълват мерките и
интервенцията, без да се променят специфичните  цели.

- съществени промени в стратегията - това са случаи на промени в съдържанието на мерките,
подцелите и на услугите, които допълват и/или коригират специфичните цели, без да се променят
избраните приоритети и дългосрочни общи цели на стратегията.
Практика№1 при малки промени:
Стъпка 1: Общината прави промяна в общинската си стратегия, която промяна се залага и в плана за
съответната година, като естествено се гласува на сесия на общинския съвет

Стъпка 2: Общината подава съответната информация в областната администрация на екипа
по управление на Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
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Практика №2  при съществени промени в стратегията на общинско ниво/ идентична с практика от
6.3.4/:

Стъпка 1: Общината подава мотивирана информация в областната администрация на екипа
по управление на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за необходимостта
от промяна в Общинската стратегия.
Стъпка 2: Координационната комисия/съвет на областно ниво дава принципното си съгласие и
внася искане пред Областния съвет за развитие, където се актуализира Областната стратегия.
Стъпка 3: След актуализирането на областната стратегия се прави актуализацията на Общинската
стратегия от Общинския съвет.

6.4 Основни етапи в изпълнението на стратегията
Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Хасково обхваща пет  годишен
период (2016г.-2020г.), в който се обособяват три  етапа за изпълнение на стратегията, всеки от които
започва с период на подготовка и интензивно оперативно планиране, както следва:

Период Дейности Отговорности
Подготвителен
етап

2015г. • Изготвяне и приемане на Областната
стратегия за социалните услуги в
област Хасково / .

• Областен управител,
Областен съвет по
развитие, РДСП о
Областен оперативен
екип

2016 г. I-во шестмесечие
• Изготвяне и приемане на Общинските

стратегии за социалните услуги в 11-те
общини

• Утвърждаване на
процедури/отговорности за
координация на Областната стратегия

• Оперативно планиране на основните
интервенцията през първите 3 години

• Кметове, Общински
съвети, Обществени
съвети, общински
координатори

Първи етап 2016 г. II – шестмесечие
• Изпълнение на дейностите по

стратегията
• Създаване на Звено за мониторинг и

оценка на стратегията

• Всички участници
• Областен

управител

2017г. • Годишен мониторинг 2016г. / изготвяне
и приемане /- I –во тримесечие

• Информационни дейности

• Изпълнение на дейностите по
стратегията

• ЗМО – основен и
разширен състав

• Областен оперативен
екип

• Всички участници

Втори етап 2018г. • Годишен мониторинг 2017г. / изготвяне
и приемане I –во тримесечие

• Пред планиране на следващия
тригодишен етап в съответствие със

• ЗМО – основен и
разширен състав

• Областен оперативен
екип

• Всички участници
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Период Дейности Отговорности
заключенията и препоръките от
междинната оценка  на база годишен
мониторингов доклад

• Актуализиране на стратегията
• Областен управител

и областен съвет по
развитие

2019г. • Годишен мониторинг 2018г. / изготвяне
и приемане //- I –во тримесечие

• Изпълнение на дейностите по
стратегията

Трети  етап 2020г.
• Финална оценка на въздействието от

Областната стратегия
• Изготвяне и приемане на Областната

стратегия за социалните услуги в
област Хасково / 2020-2025/.

• Областен управител,
Областен съвет по
развитие, РДСП о
Областен оперативен
екип

Подготовката за стартиране на Стратегията през първото тримесечие на 2016г. обхваща няколко основни
дейности, чрез които се поставя основата за успешното изпълнение на същинските дейности и
постигането на целите, резултатите и цялостния ефект от областната стратегия.

1) Формиране на структури, организационна рамка:
• Създаване на Регионален център за развитие на човешките ресурси към РДСП – Хасково
• Обособяване на Звено за мониторинг и оценка към областна администрация с участието на

РДСП
• Утвърждаване на процедури/отговорности за координация на Областната стратегия

2) Приемане на Областната стратегия на общинско ниво:
• Изготвяне и приемане на Общински стратегии – планове за социалните услуги на основата на

Областната стратегия;
• Адаптиране на общинските планове за развитие на социалните услуги към приоритетите,

целите и принципите на Областната стратегия
3) Оперативно планиране, създаване на процедури и комуникационни канали за обмен на

информация.
4) Утвърждаване ефективно взаимодействие между партньорите, механизми на сътрудничество

между заинтересованите страни, мрежи за изпълнение на Стратегията:
• Осигуряване на партньорство и подкрепа от заинтересованите страни на ниво община;
• Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на общински

съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на общността;
• Провеждане на срещи и открити дискусии с НПО, граждани, (практиката на подобни срещи

следва да бъде най-малко два пъти годишно при планиране на развитието на социалните
услуги и отчитане на резултатите от дейностите по предоставяне на услугите; споделяне на
опит и добри практики).
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7 Ресурси
7.1 Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията

Изграждането на капацитет за реализиране на Областната стратегия за социалните услуги
/2016г.-2020г./ има за цел да повиши административния и организационен капацитет на всички
организации, институции - участници в реализацията на стратегията.

В настоящия раздел са представени дейностите и мерките, насочени към развитие на човешките
ресурси, ангажирани както с управлението, така и с предоставянето на бъдещите услуги.  Предоставя се
кратка информация за необходимите финансови средства, респективно източници на финансиране.
Целта е да се осигури възможност за повишаване на професионалната квалификация и опита на
доставчиците на услуги. Планирани са и мерки на база на прогнозиране на необходимите човешки
ресурси за бъдещото разкриване на услуги, заложени в стратегическия документ.

7.1.1 Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги
Сравнителна таблица за броя на необходимия персонала преди стартирането (2015г.) и в хода

на изпълнението на стратегията (2016 г.– 2020 г.), съобразени с Методика за определяне на
персонала в СИ, СУ в общността и СУРТ на МТСП, като и местните дейности.

Вид на услугата
и

местоположение

Към  2015 година Период 2016-2020 година

Общ за
областта

капацитет на
услугата

Зает персонал Планиран
Капацитет общо

за областта

Необходим
персонал

Услуги в общността
Дневен център за деца и възрастни с
увреждания гр. Хасково

62 25 62 25

Дневен център за стари хора
гр. Хасково

20 2 20 2

Дневен център за стари хора
гр. Димитровград

- - 20 3

Дневен център за стари хора
гр. Свиленград

- - 20 3

Дневен център за стари хора
гр. Минерални бани

- - 20 3

Наблюдавано жилище
гр. Хасково

9 5 0 0

Център за обществена подкрепа
гр. Хасково

40 6 40 6

Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи с увреждания 1 гр. Хасково

14 12 14 12

Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи с увреждания 2 гр. Хасково

14 12 14 12

Дневен център за възрастни хора с
увреждания
гр. Свиленград

15 6 15 6

Дневен център за възрастни хора с
увреждания-седмична грижа
гр. Свиленград

20 10 0 0

Преходно жилище за лица/жени/
гр. Свиленград

4 2 0 0

Център за социална рехабилитация и
интеграция за възрастни

50 12 50 12
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гр. Тополовград
Център за социална рехабилитация и
интеграция за възрастни гр. Свиленград

- - 30 9

Център за социална рехабилитация и
интеграция за възрастни с.Минерални бани

- - 30 9

Център за социална рехабилитация и
интеграция за възрастни гр.Любимец

- - 20 7

Дневен център за деца с увреждания
гр. Ивайловград

22 6 22 6

Дневен център за възрастни хора с
увреждания гр. Симеоновград

30 6 0 0

Център за обществена подкрепа
с. Стамболово

20 3 30 5

Център за обществена подкрепа
гр. Харманли

30 5 30 5

Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи с увреждания гр.  Харманли

14 10 14 10

Защитено жилище за хора с умствена
изостаналост гр. Димитровград

10 6 10 6

Дневен център за възрастни хора с
увреждания гр. Димитровград

34 10 - -

Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с умствена изостаналост
гр. Димитровград

15 8 15 8

Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания гр. Димитровград

6 5 10 8

Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания гр. Хасково

- - 10 8

Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания гр. Свиленград

- - 10 8

Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи с увреждания гр. Димитровград

14 10 14 10

Център за обществена подкрепа
гр. Димитровград

50 8 50 8

Център за настаняване от семеен тип за лица с
психични разстройства – 5 бр. гр. Тополовград

- - 15х 5 =75 13 х 5  = 65

Център за настаняване от семеен тип за лица с
психични разстройства – 2 бр. гр. Свиленград

- - 15 13

Център за настаняване от семеен тип за лица с
психични разстройства и/или деменция – 2 бр.
гр. Свиленград

- - 14 12

Център за настаняване от семеен тип за лица с
психични разстройства и/или деменция – 1 бр.
гр. Димитровград

- - 14 12

Център за настаняване от семеен тип за лица с
деменция гр. Харманли

- - 14 12

Център за настаняване от семеен тип за лица с
физ. увреждания гр. Симеоновград

- - 14 12

Център за настаняване от семеен тип за стари
хора– 1 бр. гр. Димитровград

- - 14 12

Център за настаняване от семеен тип за стари
хора– 1 бр. с. Стамболово

- - 14 12

Център за настаняване от семеен тип за стари
хора– 1 бр. с. Минерални бани

- - 14 12

Център за настаняване от семеен тип за стари
хора– 1 бр. гр. Тополовград

- - 14 12

Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост гр. Тополовград

- - 10 6
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Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост гр. Ивайловград

- - 10 6

Кризисен център гр. Димитровград 8 7 10 7
Кризисен център гр. Свиленград - - 15 10
Кризисен център с. Стамболово - - 10 7
Кризисен център гр. Хасково - - 10 7
Център за временно настаняване
гр. Димитровград

- - 20 4

Център за временно настаняване
гр. Свиленград

- - 20 4

Център за временно настаняване
гр.  Харманли

- - 20 4

Общо 501 176 897 420
Специализирани институции

Дом за възрастни хора със сетивни нарушения
гр. Хасково

30 15 30 15

ДСХ „Кенана“
гр. Хасково

160 82 85 50

ДМСГД  от 0 до 3 години гр. Хасково 20 54 0 0

Дом за възрастни хора с психични
разстройства /жени/ гр. Свиленград

70 41 35 210

Дом за възрастни хора с психични
разстройства с. Радовец, общ. Тополовград

75 42 0 0

Дом за стари хора гр. Ивайловград 70 41 70 41
Дом за стари хора гр. Харманли 40 20 40 20
Общо 465 295 295 167

Други резидентни услуги
Частен дом „Калина” гр. Димитровград 20 10 20 10
Общо 20 10 20 10

Други общински услуги и социални дейности
Общностен център гр. Хасково 80 23 80 23
Социално предприятие гр. Димитровград 10 8 10 8
Обществена пералня гр. Димитровград 10 8 10 8
Домашен социален патронаж гр. Хасково 106 6 106 6
Домашен социален патронаж гр. Димитровград 250 8 250 8
Домашен социален патронаж гр. Ивайловград 120 10 120 10
Домашен социален патронаж гр. Любимец 280 13 280 13
Домашен социален патронаж гр. Маджарово 35 9 35 9
Домашен социален патронаж гр. Свиленград 320 8 320 8
Домашен социален патронаж гр. Симеоновград 60 9 60 9
Домашен социален патронаж с. Стамболово 40 7 40 7
Домашен социален патронаж гр. Тополовград 110 9 110 9
Домашен социален патронаж гр. Харманли 350 9 350 9
Общо 1771 127 1771 127

Общо – за всички услуги 2 757 608 2983 724

7.1.2 Изграждане на административен и организационен капацитет за управление на
услугите

Формирането и поддържането  на  капацитет по изпъление на Стратегията  не се отнася
единствено до обучения. То е един много по-обширен процес на учене и на развитие от страна на
организациите и всички заинтересовани страни, което може да бъде постигнато чрез разнообразни
дейности; в следващите редове се описва рамката на работа за изграждане на ресурс по изпълнение на
настоящия стратегически документ:
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Направление №4 Осъществяване на взаимодействие междуструктурно и междуобщинско,
насърчаване активното участие на гражданския сектор при реализирането на Стратегията
/2016г. – 2020г./
Обща цел 1 на Направление №4. Да се  запази и повиши ефикасността на услугите и допълване на
наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

• Специфична цел 1.1. Да продължи да се работи за мотивиране общинските администрации към
междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Мярка 1.1.1 Усъвършенстване на умения за изграждане на партньорства на междуобщинско ниво
Мярка 1.1.2 Да продължи да се работи за налагане на  ефективни механизми за междусекторно
сътрудничество и развитие на смесени услуги и информационни програми – здравно-социални,
социално - образователни.
Мярка1.1.3 Усъвършенстване на умения на общинско и областно ниво за усвояване на структурни
фондове

Мярка 1.1.1 Усъвършенстване на умения за изграждане на партньорства на междуобщинско ниво
Дейност 1.1.1.1 Повеждане на обучения на областно ниво, финансирани от европейски грандове

програми, с цел укрепване капацитета на общините и с тематична насоченост изграждане на
междуобщински партньорстава.
Дейност 1.1.1.2 Формиране на  партньорства между гражданския сектор и доставчиците на социални
услуги, в лицето на общините  при предоставянето на социални услуги в общността на територията на
област Хасково, съгласно разпоредбите на ЗСП и ППЗСП.

Мярка 1.1.2 Да продължи да се работи за налагане на  ефективни механизми за междусекторно
сътрудничество и развитие на смесени услуги и информационни програми – здравно-социални,
социално - образователни.
Дейност 1.1.2.1 Да се реализира, областния модел на междуструктурно взаимодействие на основание
заповед на областния управител и отправена покана към всички  партньори по изпълнението на
Стратегията /2016г.-2020г./, неговата структура е описана в Раздел Б - План на действие на стратегията.
Дейност 1.1.2.2 При изпълнение плана за действие на Стратегията да се следват описаните стъпки при
необходимост за промени в логическата рамка на стратегията, както на областно, така и на общинско
ниво.    Случаи, при които се налага актуализация на стратегическия документ:
Случай №1 - Изисква се поради предвидени дейности в плана за действие за изпълнение на документа.
Тук практиката е : актуализираната база данни на областно ниво се разнася и налага актуализация на
общинско ниво.
Случай №2– Изисква се поради извънредни инциденти  с граждани за актуализация на стратегията.

Координирането на действията на общините с областта при подготовката и внасянето на първичното
предложение за актуализирането на стратегиите на ниво община и ниво област може да се случи по
предложеният вариант
Практика № 1:
Стъпка 1: Общината подава мотивирана информация в областната администрация на екипа по
управление на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за необходимостта от промяна в
Общинската стратегия.
Стъпка 2: Координационната комисия/съвет на областно ниво дава принципното си съгласие и внася
искане пред Областния съвет за развитие, където се актуализира Областната стратегия.
Стъпка 3: След актуализирането на Областната стратегия се прави актуализацията на Общинската
стратегия от Общинския съвет.
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• Специфична цел 1.2. Реализиране определената система за мониторинг  и наблюдение на
Областната стратегия за развитие на социални услуги 2016г.-2020г. както и  Общинските
стратегии за територията на област Хасково

Мярка 1.2.1 Формиране на Звено за мониторинг и оценка /ЗМО/ на Областната стратегия за
развитие на социални услуги  /2016г.-2020г./
Мярка 1.2.2.  Провеждане на ежегоден мониторинг, съобразно изготвения план.
Мярка 1.2.3   Провеждане на актуализация на Стратегията /2016г.- 2020г./ .

• Мярка 1.2.1 Формиране на Звено за мониторинг и оценка /ЗМО/ на Областната стратегия
за развитие на социални услуги  /2016г.-2020г./

Дейност 1.2..1.1 Изготвяне на заповед на областния управител за формиране на ЗМО на Областната
стратегия за развитие на социални услуги  /2016г.-2020г./

Дейност 1.2.1.2 Организиране на две ежегодни работни събрания на всички членове на звеното, на ниво
излъчени представители от общините. Разпределение на отговорности по общини и структурни нива на
взаимодействие по изпълнение на Стратегията за всяка календарна година. Приемане на вътрешен ред
на работа на ЗМО.

• Мярка 1.2.2. Провеждане на ежегоден мониторинг, съобразно изготвения план.
Дейност 1.2.2.1 Изготвяне и приемане на  ежегоден план за мониторинг на ниво област Хасково.
Дейност 1.2.2.2 Изпълнение на плана от за мониторинг от основния и разширения състав на ЗМО.
Дейност 1.2.3.1 Изготвяне на актуализацията на стратегията съгласно законовите основания, които са
регламентирани в ППЗСП за областните стратегии чл. 36а(4) по ал.1. за общинските стратегии
чл. 36б(4), по ал. 1.

Направление №5 Поддържане и подкрепа на професионалния капацитет на работещите в
социалната сфера на територията на област Хасково
Обща цел 1 на Направление №5 Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги
чрез поддържане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез
осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.

• Специфична цел 1.1. Да се стимулира развитието на административния и организационния
капацитет на областно и общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и
групи в неравностойно положение.

Мярка 1.1.1. Изграждане на местен капацитет за подкрепа на развитието на човешките ресурси в област
Хасково
Дейност  1.1.1.1 Изграждане на капацитет за управление на социалните услуги на ниво общини в област
Хасково. Изграждането на капацитет не се отнася единствено до обучения. Това е един много
по-обширен процес на учене и на развитие от страна на организациите, което може да бъде постигнато
чрез разнообразни дейности, като например партньорства, съвместно учене, менторство, посещения за
обмен на опит, специализирани събития и критичен преглед на дейността на организацията. Обучението
може да е част от рамка за изграждане на капацитет, но други форми на учене също така биха могли да
се примат за значими. Под изграждане на организационен капацитет се разбират „усилията за
подобряване на постиженията чрез развитие на умения и увереност“.

• Специфична цел 1.2 Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на
професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти /
мярка
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Мярка 1.2.1 Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и споделяне на добри
ефективни практики на персонала в съществуващите социални услуги
Дейност 1.2.1.1 Организиране на ежегодни специализирани обучения за екипите, работещи в наличните
социални структури.
Дейност 1.2.1.2 Организиране на ежегодни срещи обмяна на опит за екипите, работещи в наличните
социални структури.

• Специфична цел 1.3 Да се окаже подкрепа при въвеждането  на информационния масив на
междуобщинско и междусекторно ниво на единната информационна система,
осъществяваща се от Агенция социално подпомагане гр. София

Мярка1.3.1. Организиране на технически капацитет за внедряването на информационната
система осъществяваща се от Агенция социално подпомагане гр. София
Дейност 1.3.1.1 Изграждане на техническа база от настолни и мобилни работещи компютърни
конфигурации на ниво единадесетте общини на територията на областта. Доставчиците на
социални услуги е необходимо да осигурят възможност за постоянна интернет връзка за работа в
мрежа.
Дейност 1.3.1.2 Организиране на екипите, които ще работят за  внедряването информационната
система осъществяваща се от Агенция социално подпомагане гр. София

Мярка 1.3.2 Създаване на човешки ресурс от специалисти за работа и поддръжка при
работата с единната информационна система, осъществяваща се от Агенция социално
подпомагане гр. София

Дейност 1.3.2.1 Провеждане на поредица от обучения на заетите служители, които са определени
да работят с единната информационна система, осъществяваща се от Агенция социално
подпомагане гр. София на ниво  общински администрации, в качеството си на Доставчици на
държавно делегирана дейност.
Дейност 1.3.2.2 Провеждане на поредица от обучения на заетите служители, които са определени
да работят с единната информационна система, осъществяваща се от Агенция социално
подпомагане гр. София на ниво екипи заети в СУ и СИ , НПО на територията на област Хасково.

Дейност 1.3.2.3 Всяка Дирекция социално подпомагане на територията на област Хасково е
необходимо да реализира трансфер на данни от наличния информационен масив към
дигиталния. Координация и отговорност за изпълнение на задачата ще се реализира от РДСП
област Хасково.

Дейност 1.3.2.4 Изграждане на координация  от страна Централно управление на всички нива в
рамките на област Хасково при създаване на информационен масив, обезпечаващ
функционирането на единната  информационна система, осъществяваща се от Агенция социално
подпомагане гр. София

7.2 Финансови и материални ресурси
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7.2.1 Източници на финансиране
Основни източници за финансиране на социалните услуги са: държавния бюджет – за делегираните от
държавата дейности; общинския бюджет – за местни дейности, за съфинансиране на социални проекти,
за капиталови разходи и инвестиции; външни източници – средства от национални, европейски и други
фондове и организации, работещи в областта на социалните услуги.
Значителната част от социалните услуги, предоставяни в специализираните институции и услугите в

общността се финансират от държавния бюджет по силата на сега действащото законодателство чрез
определените единни разходни стандарти за издръжка.
В зависимост от финансовите възможности на общините неголям процент от общинските бюджети се

използват за финансиране на социални услуги – местни дейности. От местни приходи се предвиждат и
средства за съфинансиране на проекти по национални, европейски и други програми в социалния сектор.
По различни оперативни програми се дава възможност на общините и неправителствените организации
да кандидатстват с проекти за предоставяне на социални услуги, като след приключване на проектните
дейности тези услуги могат да станат държавно делегирани дейности. Голяма част от социалните услуги
има възможност да бъдат предоставяни чрез възлагане на външни доставчици по силата на сключен
договор с местните власти, като такива доставчици могат да бъдат както фирми, така и нестопански
организации.
За финансиране по линията на държавното делегиране се очаква за област Хасково, за година прогнозно
да бъдат получавани по 8 033,341 лв. За целия пет годишен период прогнозно се очаква да се
предоставят за област Хасково минимално необходимите 40 166 705 лв. финансови средства от
Републиканския бюджет. Прогнозните данни са представени в Таблица 5.

Таблица 5 Годиш
ен

разме
р на

станд
арта
за

лице
(в

лв.)

За
2015г.

Прогноза за натуралните показатели  област Хасково - ДДД

Прогноза

2016 г.

Прогноза

2017

Прогноза
2018 г.

Прогноза
2019 г.

Прогноза

2020г

Министерство на труда и
социалната политика

Специализирани
институции за
предоставяне на
социални услуги

Домове за възрастни
хора с увреждания

Домове за възрастни  хора
с умствена изостаналост

7 526

Домове за възрастни хора с
психични разстройства

7 770 1 126 650 1 126 650 1 126 650 777 000 271 950

Домове  за възрастни хора
с физически увреждания

7 465

Домове  за възрастни хора 6 564 196 920 196 920 196 920 196 920 196 920
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със сетивни нарушения

Домове  за възрастни хора
с деменция

7 770

Домове за стари хора 6 454 1 613 500 1 613 500 1 613 500 1 613 500 1 290 800

Домове за деца

Домове за деца с умствена
изостаналост

8 362

Домове за деца, лишени от
родителска грижа, от 3 до 7
години включително

7 347

Домове за деца, лишени от
родителска грижа от І до
ХІІ клас  включително или
до завършване на средно
образование, но не повече
от 20-годишна възраст

7 347

Социални услуги
предоставяни в
общността

Дневен център за деца
и/или възрастни хора с
увреждания

6 211 1 540 328 1 540 328 1 540 328 1 540 328 1 366 420

Дневен център за деца с
увреждания - седмична
грижа

6 392

Дневен център за
възрастни хора с
увреждания - седмична
грижа

6 392 127 840 127 840 127 840 127 840 127 840

Дневен център за стари
хора

1 604 144 360 144 360 144 360 144 360 144 360

Център за социална
рехабилитация и
интеграция

2 600 130 000 130 000 286 000 286 000

Център за временно
настаняване

2 580 103 200 103 200 154 800 154 800 154 800

Център за обществена
подкрепа

2 865

Социален учебно-
професионален център

6 020

Защитено жилище за лица с
умствена изостаналост

7 444 74 440 148 880 148 880 148 880 148 880

Защитено жилище за лица с
психични разстройства

7 577

Защитено жилище за лица с
физически увреждания

7 224

Звено "Майка и бебе" 7 485 224 550 224 550 224 550
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Приюти 2 580

Център за работа с деца на
улицата

6 950

Кризисен център 8 500 85 000 187 000 255 000 340 000 425 000

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

8 806 140 896 176 120 308 210 361 046 361 046

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

9 320 615 120 615 120 615 120 615 120

Център за настаняване от
семеен тип за възрастни с
психични разстройства или
дeменция

9 320 279 600 279 600 540 560 540 560 559 200

Център за настаняване от
семеен тип за възрастни с
физически увреждания

8 806 132 090 132 090 132 090 132 090 132 090

Център за настаняване от
семеен тип за възрастни
хора с умствена
изостаналост

9 147 0 274 410 274 410 274 410 274 410

Център за настаняване от
семеен тип за стари  хора

7 406 0,00 333 270 333 270 333 270 370 300

Наблюдавано жилищe 5 410 4 869 4 869 0 0 0

Преходно жилище 7 004 2 816

2 816 2 816

2 816

Месечна помощ на
ученик в:

дом за деца, лишени от
родителски грижи от I до
XII клас

33

кризисен център 33 495 495 495 495

център за настаняване от
семеен тип за деца и
младежи без увреждания

33 858 858 858 858 858

център за настаняване от
семеен тип за деца и
младежи с увреждания

33 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683

преходно жилище 33

дом за деца с умствена
изостаналост

33

Основен източник на финансиране в прогнозния период на социалните услуги остава републиканския
бюджет. От него ще се финансира главно текущата издръжка на социалните заведения. През
прогнозния период по линията на държавното делегиране се очаква да бъдат получени общо 47,57 млн.
лв., което съставлява 89,8 % от всички предвидени средства за прогнозния период. От тях 38 млн. лв.
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(или почти 79%) са средствата за текуща издръжка. През следващите най-малко 3 години не се очаква
общините да могат да заделят от собствените си източници допълнителни средства за издръжка на
държавно делегираните дейности. За тях остава поддържането и развитието на домашния социален
патронаж, другите местни дейности, както и евентуалното предоставянето на услугата „социален
асистент”.
Средства по оперативните програми ще се търсят и за предоставянето на социални услуги като „Личен
асистент”, Социален асистент”, „Домашен помощник” и други. Ще се продължи предоставянето през
зимния период на услугата „Обществена трапезария”, финансирана от Фонд „Социална закрила”. През
останалите месеци от годината ще е налична възможност да  се използват възможностите предоставени
от операция „Осигуряване на топъл обяд” по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица.
Средствата за квалификация и преквалификация на социалните работници могат и трябва да се осигурят
в необходимия размер от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП “Административен капацитет”, като
се подготвят няколко проекта с подходящи обучители.
Осигуряване на средства от частни лица (развитие на социален бизнес).
В община Димитровград има нагледен пример за разкриването на старчески дом от частно лице.
Общините Димитровград и Маджарово успешно развиват дейността „Социално предприятие”.
Намирането на подходящи стимули и база за развитие на такива и други социални услуги от страна на
общините значително ще облекчи и ускори развитието на социалния сектор при това на конкурентна
основа. С разкриването на подобни заведения се създават предпоставки за подобряване на социалната
инфраструктура в отделните общини, за трайно ангажиране на бизнеса с решаването на проблемите на
общинските общности. Частните заведения, които се развиват паралелно с държавно делегираните
дейности, могат да бъдат важен ориентир в ефективното усвояване на и без това ограничените бюджетни
средства, които могат да се насочат към такива сфери, които не са по никакъв начин привлекателни за
частните предприемачи.
Това само подчертава все още водещата роля на финансирането по линията на държавно делегираните
дейности в социалната сфера. Финансирането на инвестиции, свързани с основни ремонти, изграждане
на нови обекти за социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, отново ще бъде главно
осигурено от републиканския бюджет, от Оперативните програми в бъдещия програмен период /2014г-
2020г/

7.2.2 Други необходими ресурси
Задължителен фактор в развитието на социалните услуги е осигуреността на действащите специалисти

в социалния сектор на действащите и предвидените за разкриване заведения за социални услуги.
Общините трябва да предвидят средства за преквалификация на работещите социални работници и
придобиване на подходяща квалификация за тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа
през следващия период. Наред с това подходяща квалификация и преквалификация трябва да придобият
и общинските служители, които са отговорни за социалните дейности. Така че към групата на
обучаващите трябва да се предвидят и работещите сега общински служители, както и предвидените
допълнително минимум две лица за всяка община.
С оглед на териториалното разполагане на социалните услуги, общините трябва да направят пълен
списък на възможните обекти (сгради, помещения и пр.), които могат да се използват за разкриване на
социални услуги.  Възможните обекти трябва да са съобразени с визията за развитие на социалните
услуги, заложена в стратегията, като се елиминира всякакво маргинализиране на тяхното предоставяне.
Към средствата, които непосредствено се предвиждат за развитие на социалните услуги, трябва да се
добавят и тези, които в значителна степен подобряват социалния статус на нуждаещите се. Те се отнасят
към други бюджетни функции (по Единната бюджетна класификация), но могат да доведат до
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елиминиране на някои потребности от социални услуги. Става дума за изграждане на общински социални
жилища за бедни и самотни семейства, за подобряване на транспортните връзки между общинските
центрове и селищата от общината, като се стимулира развитието на частната инициатива. Във връзка с
това може да се предвиди определен процент (поне 10%) от средствата по функция „Жилищно
строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, в която за
жилищно строителство сега почти нищо не се планира, а всички заделяни средства отиват главно за
благоустройство и комунално стопанство.
Съществен фактор в тази насока е развитието и на транспортната инфраструктура и подобряване на
регулярното снабдяване на населението по малките селища и махали с хранителни продукти. По такъв
начин, ако не се предотврати, то поне може значително да се забави процесът на обезлюдяване на
обширни райони от областта, докато не се намерят ресурси и предприемачи за чувствително съживяване
на икономическото развитие на областта.
Наред с това общините имат подходящи възможности за развитие на различни клонове на икономиката в
своя район, като се имат предвид някои от мерките по ОП „Развитие на селските райони”, ОП
“Регионално развитие”, другите оперативни програми и програмите за трансгранично сътрудничество и
др..

8 Комуникационна програма

Стратегическото управление на комуникациите е важно от гледна точка на систематичното планиране и
реализацията на потока от информация в дългосрочна перспектива. То цели да структурира процеса по
предоставяне на послания чрез най-подходящите комуникационни канали за определени целеви групи и
допринася за постигането на дългосрочен ефект в подкрепа на стратегическите цели на Област Хасково.

8.1 Цели, задачи и методи

Целта на комуникационната програма е да популяризира сред широката общественост и
заинтересованите страни ползите, проблемните зони, положителните ефекти и резултатите от
изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги /2016г.-2020г./
Нива  на комуникация, комуникационната стратегия за работа съдържа нейните специфични  функции се
развива на четири нива:
• Вътрешно ниво – оптимизиране на комуникационните процеси вътре в областна  администрация

Хасково, както следва:
• Подобряване на вътрешния обмен на информация и хоризонталната комуникация; · Осигуряване на

по-лесен достъп до информация и съдържание на служителите, ангажирани с комуникация;
• Оптимизирана организация на процесите на комуникация с външна публика – например -

специализиране по теми, ясни задължения на отделните служители и звена и т.н.
• Местно ниво - на територията на Област Хасково – предприемане на конкретни комуникационни

дейности и политики към общините – жители, бизнес, НПО и академични среди, други институции на
територията на областта, местни медии. Комуникацията на това ниво е подчинена на целите за
прозрачност,  насърчаване на диалог и сътрудничество по отношение на стратегическите теми на
областта;

• Национално ниво – подкрепа за създаване на позитивен образ на Област Хасково като добро място
за инвестиции и бизнес, за туризъм и отдих и пример за успешни административни практики;
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• Международно ниво – активното сътрудничество на Област Хасково с чуждестранни партньори,
провеждането на международни събития и инициативи на територията на общината, както и връзката
й с международния туризъм, изискват подготовка и усилия и по отношение на международни
аудитории.

Основните целеви групи са:
• Органи и институции на държавната и местната власт;
• Изпълнителни агенции;
• Териториални структури на държавните органи и институции;
• Неправителствени организации;
• Доставчици на социални услуги;
• Приоритетни целеви групи на областната стратегия за социални услуги;
• Потребители на социални услуги;
• Медии;
• Широката общественост.

Основни комуникационни методи Комуникационната програма се основава върху няколко основни
форми: директна комуникация чрез масовите медии, комуникация чрез Интернет и информационни
материали и работа с партньори.
Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне на информация
относно изпълнението на Областната стратегия за социалните услуги чрез:

• пресконференции, брифинги и съобщения за медиите;
• неформални работни срещи на водещи редактори с координационното звено, изпълняващо

стратегията.
• изготвяне на програми от електронни медии с национално покритие за разпространяване на

информация относно популяризиране на визита, целите и приоритетите на областната стратегия.
Комуникация чрез Интернет и информационни материали. Поддържане и актуализиране на
информацията за областната стратегия за развитие на социалните услуги в уеб сайтовете на
партньорите и на заинтересованите страни. Разработване и публикуване на тематични информационни
материали съобразени с визията, целите и приоритетите на областната стратегия за развитие на
социалните услуги.

8.2 Оперативно изпълнение на комуникационната програма
Изпълнението на  комуникационната програма е обвързано изготвянето на ежегоден план от дейности
свързван с подаване на данни към по – горе описаните четири нива на комуникация. Тази функция ще
бъде изпълнявана от основния състав на ЗМО и експерта за връзки с обществеността в областна
администрация в сътрудничество с Областния оперативен екип.
Задачи на екипа :
- изготвяне на годишен информационен план, в който участват представители на всички заинтересовани
страни по изпълнението на Стратегията;
- изпълнение на заложените дейности в план;
- следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана информация и послания в
общественото пространство във връзка с изпълнението на целите на Стратегията.
Дейности на годишен информационен план:

• Периодично подаване на достатъчна информация в общественото пространство



Стратегия за развитие на социалните услуги област Хасково /2016г-2020г/

- 110 -

• Организиране на брифинги, пресконференции, публикации в медиите за запознаване на
заинтересованите страни и широката общественост с текущите дейности от Стратегията.

• Изготвяне на публикации на информационни материали и разпространението им в
уеб-пространството за текущите дейности от Стратегията.

• Организиране на семинари и дискусионни форуми с участието на представители на
заинтересовани страни.

• Изработване на информационни и комуникационни материали и периодичното им актуализиране.
Комуникационна програма: Годишен  план за  действие (рамка).

№ Дейности Комуникационни
средства

Очаквани резултати Институции/
партньори

Срок

1. Организиране на среща на
местно ниво на разширения и
основния състав на ЗМО

Директна комуникация Публикации в медиите Координатор
Звено за
мониторинг и
оценка

Януари,
Февруари

2. Оторизиране на лице на
местно ниво, отговорно за
изпълнението на
комуникационната програма
(КП)

Конкретно поета
отговорност за
изпълнението на КП

Координатор
ЗМО

Януари – Май

3. Разпространение на
комуникационните материали
сред заинтересованите
страни /при необходимост/

Директна комуникация Достигане на
комуникационните
материали до рискови
групи, потребители на
социални услуги и
широката
общественост

Координатор
ЗМО

текущо

4. Организиране на
дискусионен форум със
специалисти в сферата на
социалните услуги и
здравеопазването -
областен оперативен екип и/
или ЗМО / пълен състав/

Рекламни материали Мотивация на
специалистите за
участие в мобилни
екипи

Координатор
ЗМО

октомври

5. PR кампания за
новоразкриващите се услуги,
/изпълняваща се  отстрана
на всяка община/

Рекламни материали Промотиране на
новоразкритите услуги
в общността.

Координатор
ЗМО

текущо
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Раздел Д: Приложения

9 Оценка на потребностите от социални услуги
9.1 Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката на

потребностите в област Хасково – октомври 2015г
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9.2 Приложение 2: Териториален разрез на планирането по общини в област Хасково

9.3 Планирани услуги в община Димитровград
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,

фокус на услугата
Общ.
Димитровград
Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
– държавно де-
легирана
дейност (ДДД)1

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

Община
Димитровград

50 50 50 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

Димитровград Налична, продължаване
дейността – 50 капацитет

2 Звено “Майка и
бебе”

Бременни жени и майки в риск В общините,
където има
родилни
отделения:
Хасково
Димитровград
Харманли
Свиленград

0 0 40 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

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 2016г.

3 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община
Димитровград

64 64 64 Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни роди-
тели, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;

Димитровград Налична продължаване
дейността – 64 капацитет

4 Кризисен Деца и лица пострадали от Територията на 8 20 20 Консултиране, комплексна социална Димитровград Налична - проектно

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

2 МД – местна дейност
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Димитровград
Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

център домашно насилие или
станали жертва на трафик

цялата страна услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.

финансиране. Планирано
за преминаване  в ДДД
през 2016 г. с доставчик
община Димитровград

5 Масови детски
градини и
училища;
ресурсни
учители

Деца с увреждания в семейна
среда

Община
Димитровград

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./

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

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Димитровград

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./

7 Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи
без  увреждания
/ЦНСТ/

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

От цялата
област 6 6 10

Резидентна грижа семеен тип на деца
без увреждания,  отглеждани в  област
Хасково

Димитровград Налична- планирано
увеличаване на
капацитета с 4 места за
2018г.

8
Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания

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
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Димитровград
Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

9 Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни с
деменция

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
потребности.

Димитровград Нова, планиране за
стартиране през 2017
год. с капацитет 15 места.

10 Дневен център
за възрастни с
увреждания
(ДДД)

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

11
Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора
с умствена
изостаналост

Лица с умствена изостаналост 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 с капацитет 15
места

12
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
2016  год. с капацитет 20
места

13 Консултативен
център за
социална
рехабилитация
и интеграция в
помощ и
подкрепа на
пострадали от
насилие лица.

Всеки един гражданин на Р.
България, от всяка една
възрастова група- може да
бъде потърпевш. Услугите в
Консултативните центрове са
предназначени за всички
пострадали лица, които към
дадения момент имат нужда

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
интеграция на уязвими групи, каквато е
групата на пострадалите от домашно
насилие.

Хасково
Димитровград

Налична
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Димитровград
Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

от помощ и подкрепа. Услугата е пряко свързана с проблемите
на социалното дело и
здравеопазването.

14 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

Община
Димитровград

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 –през 2016г
планирано разширяване
на дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
изолирани населени
места

15 Обществена
трапезария

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

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)

16 Клуб на
пенсионера -
общинска
дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

Димитровград МД2 МД2 МД2 Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно

Димитровград Налични и
нови дейности

17 Клуб на
инвалида -
общинска
дейност

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 за хората с
увреждания

Димитровград Налични и разширяване с
нови дейности

18 Дневен център
за стари хора
(ДЦСХ) ДДД

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

Димитровград 0 20 20 Осигуряване на храна, лични и
социални контакти, консултации

Димитровград Нова за планиране през
2017г.

19
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Димитровград
Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

Защитено
жилище за хора
с умствена
изостаналост

Жени с умствена
изостаналост над 18 г.

От цялата
област

10 10 10
Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост  и
предотвратяване настаняването им в
СИ

Димитровград Налична - продължаване
дейността с капацитет 10
места

20 Частен Дом за
стари хора
„Калина”

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

От цялата
страна

15 15 15 Резидентна грижа – нужда от
постоянно 24-часово обгрижване

Димитровград Налична

21 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Димитровград 11
НП
АХУ

11
НП
АХУ

100
ОП
РЧР

11
НП
АХУ

100
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.

Димитровград Налична - при възможност
за финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира

22 Социален
асистент - услуга
в общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Димитровград
0 100 100

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

Налична - при възможност
за финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира

23 Домашен
помощник -
услуга в

Лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
състояния, които не могат или

Димитровград
0 70 70

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер

Във всички
общини от
областта

Налична
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Димитровград
Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

са много затруднени да се
обслужват сами

са изключени от социалния живот.

24 Социално
предприема-
чество

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

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.

9.4 Планирани услуги в община Ивайловград
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,

фокус на услугата
Общ.

Ивайловград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община
Ивайловград

1 3 5 Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни роди-
тели, наблюдение и подкрепа за при-

Ивайловград Налична, планирано
разширение за 2016г
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Ивайловград

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

емните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;

2 Дневен център
за деца  с
увреждания -
(ДДД)

Деца с увреждания Община
Ивайловград

22 22 22 Превенция на изоставянето
Консултиране,дневна,грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани  медицински грижи

Ивайловград Налична – продължаване
на дейността с капацитет
22 места

4 Масови детски
градини и
училища;
ресурсни
учители

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Ивайловград

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./

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

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Ивайловград

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./

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

Ивайловград 120 140 150 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

Налична - разширяване
на дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
изолирани населени
места
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Ивайловград

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

7
Обществена
трапезария

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

Община
Ивайловград

0 0 50 Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Ивайловград Нова за планиране след
2016г.

8 Клуб на
пенсионера -
общинска
дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

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

Ивайловград Налични и
нови дейности

9 Клуб на
инвалида -
общинска
дейност

Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

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

Ивайловград Налични и разширяване с
нови дейности

10 Защитено
жилище  за
възрастни
умствена
изостаналост

Лица с умствена
изостаналост

От цялата
област

0 0 10 Осигуряване на резидентна грижа за
хора с умствена изостаналост  и
предотвратяване настаняването им в
СИ

Ивайловград Планиране за 2017г. с
капацитет 10 места

11 Дом за стари
хора (ДСХ) ДДД

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

Община
Ивайловград

20 20 20 Резидентна грижа – нужда от
постоянно 24-часово обгрижване

Ивайловград
Налична – продължаване

на дейността с капацитет
20 места

12 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП

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

Община
Ивайловград

1
НП
АХУ

5
НП
АХУ

10
НП
АХУ

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, за разширяване
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Ивайловград

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

13 Социален
асистент - услуга
в общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Община
Ивайловград

0 0 20
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 При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира

14 Домашен
помощник -
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Община
Ивайловград

0 0 10
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Ивайловград При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира

15 Социално
предприема-
чество

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

Цялата област - - 300 Реализиране на стопанска дейност под
формата и организацията на социално
предприятие/я , чиято основна функция

Във всички
общини от
областта

При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Ивайловград

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

от уязвими групи, които са
изолирани от трудовия пазар

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.

програми да се реализира
от НПО и/или  община.

9.5 Планирани услуги в община Любимец
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,

фокус на услугата
Общ. Любимец

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
(ДДД)

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

Община
Любимец

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 2017г. с
капацитет 30 места

2 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община
Любимец

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;

Любимец Нова  за планиране от
2016г.

3 Масови детски
градини и

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Любимец

Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски  градини и

Във всички
общини

Налична,  за
допълнителни дейности.
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Любимец
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

училища;
ресурсни
учители

в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители

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

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

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Любимец

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./

5 Дневен център
за възрастни с
увреждания

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

Община
Любимец

0 0 20 Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Любимец Планиране за 2017г. с
капацитет 20 места.

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

Община
Любимец

280 280 280
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

7
Обществена
трапезария

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

Община
Любимец

0 0 50 Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Любимец Нова за планиране след
2018г.
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Любимец
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

8 Клуб на
пенсионера -
общинска
дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

Община
Любимец МД МД МД

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

Любимец Налична

9 Клуб на
инвалида -
общинска
дейност

Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Община
Любимец МД МД МД

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

Любимец Налична

10 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Община
Любимец

5
НП
АХУ

10
НП
АХУ

20
НП
АХУ

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.

Любимец Налична, за разширяване

11 Социален
асистент -услуга
в общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Община
Любимец 0 0 10

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 При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
след 2017г

12 Домашен
помощник -

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни Община 0 0 20

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни

Любимец При възможност за
финансиране по
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Любимец
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/”

състояния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Любимец ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

подходящи грандови
програми да се реализира
След 2017г

13 Социално
предприема-
чество

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

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.

9.6 Планирани услуги в община Маджарово
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, фокус

на услугата
Общ.

Маджарово
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община
Маджарово

0 1 3 Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни
родители, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,

Маджарово Нова за планиране от
2016г.
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, фокус
на услугата

Общ.
Маджарово
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;

2 Масови детски
градини и
училища;
ресурсни
учители

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Маджарово

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./

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

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Маджарово

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./

4 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

Община
Маджарово

35 35 50 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.

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

5 Обществена
трапезария

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

Община
Маджарово

0 0 30 Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Маджарово Нова за планиране

6 Клуб на
пенсионера -

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни

Община
Маджарово

МД МД МД Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране

Маджарово Налични и разширяване с
нови дейности
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, фокус
на услугата

Общ.
Маджарово
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

общинска
дейност

проблеми и се обслужват
сами

–социално, здравно, правно

7 Клуб на
инвалида -
общинска
дейност

Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Община
Маджарово

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

Маджарово Налични и разширяване с
нови дейности

8 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

30
ОП
ЧРЧ

5
НПА
ХУ

30
ОП
ЧРЧ

5
НПА
ХУ

30
ОП
ЧРЧ

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.

Маджарово Налична, за разширяване

9 Социален
асистент - услуга
в общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Община
Маджарово 0 0 10

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

10 Домашен
помощник -
услуга в
общността по

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

Община
Маджарово

0 0 10 Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Маджарово При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, фокус
на услугата

Общ.
Маджарово
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

се обслужват сами от НПО и/или  община

11 Социално
предприема-
чество

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

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.

9.7 Планирани услуги в община Минерални бани
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,

фокус на услугата
Общ.

Минерални
бани Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община
Минерални Бани

5 7 10 Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни
родители, наблюдение и подкрепа за

Минерални Бани Налична планирано
разширение от 2016г.
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Минерални

бани Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;

2 Масови детски
градини и
училища;
ресурсни
учители

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Минерални Бани

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. -2010г./

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

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Минерални Бани

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./

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 Осигуряване на храна, лични и
социални контакти, консултации

Минерални Бани Нова за
планиране за 2017г.

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

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Минерални Бани Нова за
планиране за 2018г.
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Минерални

бани Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

6
Център за
социална
рехабилитация и
интеграция за
възрастни и
деца

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
Минерални Бани

0 0 30
Медицинска и социална
рехабилитация, консултации –
социални, правни, здравни,
психологически, трудотерапия; Умения
за самостоятелност; Мобилни услуги от
рехабилитатор и психолог

Минерални Бани Нова -
планирана за стартиране
2017г. с капацитет 30
потребители

7 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

Община
Минерални Бани

0 0 50
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 Нова -
планирана за 2017г.

8 Обществена
трапезария

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

Община
Минерални Бани

80 100 100 Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Минерални Бани Налична
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Минерални

бани Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

9 Клуб на
пенсионера -
общинска
дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

Община
Минерални Бани

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

Минерални Бани Налична

10 Клуб на
инвалида -
общинска
дейност

Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Община
Минерални Бани

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

Минерални Бани Налична

11 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Община
Минерални Бани

4
НП
АХУ

30
ОП
РЧР

4
НП
АХУ

30
ОП
РЧР

20
НП
АХУ

30
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.

Минерални бани Налична, за разширяване

12 Социален
асистент услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Община
Минерални Бани 0 0 10

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.

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

10 При възможност за
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Минерални

бани Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

13 Домашен
помощник -
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/”

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

Община
Минерални Бани

0 0
Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

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

14 Социално
предприема-
чество

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

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.

9.8 Планирани услуги в община Свиленград
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,

фокус на услугата
Общ.

Свиленград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Свиленград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Всички общини
от областта,
вкл.и общ.
Свиленград

7 10 20 информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни роди-
тели, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;

Област Хасково НАЛИЧНА , планирано
разширение на дейността.

2 Масови детски
градини и
училища;
ресурсни
учители

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Свиленград

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./

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

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Свиленград

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./

4 Звено “Майка и
бебе”

Бременни жени и майки в
риск

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

0 0 40 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

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

5 Дневен център
за деца  с
увреждания
ДЦДУ

Деца и младежи с
увреждания

Свиленград 20 20 20 Консултиране,дневна,грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани  медицински грижи

Свиленград Налична – продължаване
дейността с капацитет  20
места
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Свиленград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

/ДДД/
6 Център за

настаняване от
семеен тип за
деца/младежи
без увреждания

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

7 Дом за
възрастни хора 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

8 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 2017г. с
капацитет 15 места.

9 Кризисен център
/ДДД/

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

Територията на
цялата страна

0 0 10 Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.

Свиленград Нова;
Планирана за старт 2018г.
с капацитет 10 места.

10 Център за
временно
настаняване

Деца придружени с родители
или   лица временно
останали без подслон;
жертва на трафик

Област Хасково 0 0 15 Осигуряване на подслон, храна,
социални консултации, посредничество
за намиране на работа, жилище и
финансова подкрепа.

Свиленград Нова;
Планирана за 2017г. с
капацитет 15 места

11 Дневен център
за възрастни с
увреждания
(ДДД)

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

Свиленград 15 15 0 Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Свиленград Налична, панирана за
трансформиране  2018г. в
ЦСРИ
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Свиленград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

12 Дневен център
за възрастни с
увреждания със
седмична грижа
(ДДД)

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

13 ЦСРИ за
възрастни

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

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 за  2018г.

14 ЦНСТ за
възрастни с
психични
разстройства -
2 бр.
/ДДД/

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

Област Хасково 0 0 15
+
15

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
2017 г. старт 2018г.

15 Преходно
жилище
/ДДД/

За лица изведени от СИ за
възрастни с психични
разстройства.

От цялата
област

4 4 4 Подготовка на  извеждане на лица,
отглеждани в СИ

Пъстрогор,
Свиленград

Налична– продължаване
на дейността

16 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

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

17 Обществена
трапезария

Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски

Свиленград 0 0 30 Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Свиленград При необходимост, нова
за планиране
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Свиленград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

доходи, хора с увреждания  с
ниски доходи и др.

18 Клуб на
пенсионера -
общинска
дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

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

Свиленград Налична

19 Клуб на
инвалида -
общинска
дейност

Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

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

Свиленград Налична

20 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по
проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Свиленград 3 -
НП
АХУ

60 -
ОП
РЧР

3 -
НП
АХУ

60-
ОП
РЧР

3 -
НП
АХУ

80-
ОП
РЧР

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.

Свиленград
Налична,
При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира

21 Социален
асистент - услуга
по проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

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

Свиленград 0 0 20 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.

Свиленград При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира

22 Домашен
санитар или др. -
услуга  по

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни състоя-
ния, които не могат или са

Свиленград 33 33 33 Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер

Свиленград При възможност за
финансиране по
подходящи грандови
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Свиленград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

проекти по ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”/2014-
2020/

много затруднени да се
обслужват сами

са изключени от социалния живот. програми да се реализира

23 Социално
предприемаче-
ство

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

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.

9.9   Планирани услуги в община Симеоновград
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,

фокус на услугата
Общ.

Симеоновград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община
Симеоновград

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;

Симеоновград Нова за  планиране от
2016 г.

Масови детски Деца с увреждания в Община
Програми за интегриране на деца с
увреждания в масови детски  градини и

Във всички
общини

Налична,  за
допълнителни дейности.
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Симеоновград

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

2
градини и
училища;
ресурсни учители

семейна среда Симеоновград в масови училища; обучение с
подкрепата на ресурсни учители

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

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

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Симеоновград

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./

4 Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни с
физически
увреждания
/ДДД/

Лица с физически
увреждания

Община
Симеоновград

0 0 15 Осигуряване на резидентна грижа за
хора с физически увреждания  и
предотвратяване настаняването им в
СИ

Симеоновград Нова – планиране за
стартиране 2018 година

5 Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
умствена
изостаналост

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
2017г.

6 Дневен център за
възрастни с
увреждания (ДДД)

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

Община
Симеоновград

30 30 30 Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация

Симеоновград Налична.
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Симеоновград

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

семейна среда

7
Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

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

Община
Симеоновград

0 30 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

Симеоновград

Планирана за
реализация 2016г. с
капацитет 30 места

8

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

Община
Симеоновград

60 60 70 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

9 Обществена
трапезария

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

Община
Симеоновград

0 0 40 Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата Симеоновград

Нова за планиране при
необходимост

10 Клуб на
пенсионера -
общинска дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

Община
Симеоновград МД МД МД

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

Симеоновград
Налични и
нови дейности

11 Клуб на инвалида
- общинска
дейност

Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Община
Симеоновград МД МД МД

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

Симеоновград
Налични и разширяване с
нови дейности
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Симеоновград

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

12 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

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

Община
Симеоновград

5 –
НП
АХУ

46 -
ОП
РЧР

5 –
НП
АХУ

46 -
ОП
РЧР

10–
НП
АХУ

50 -
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.

Симеоновград
Налична, за разширяване
при възможност за
финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или  община.

13 Социален
асистент услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

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

Община
Симеоновград

0 0 10
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.

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

14 Домашен
помощник - услуга
в общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

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

Община
Симеоновград

0 0 10 Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

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

15 Социално Лица с увреждания. Цялата област - - 300 Реализиране на стопанска дейност под Във всички При възможност за
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Симеоновград

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

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

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

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

9.10  Планирани услуги в община Стамболово
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,

фокус на услугата
Общ.

Стамболово
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
(ДДД)

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

Община
Стамболово

20 20 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

Стамболово Налична, планирано
увеличаване на
капацитета след 2016г.

2

Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община
Стамболово

4 5 7 Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни роди-
тели, наблюдение и подкрепа за при-
емните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;

Стамболово Налична, планирано
разширение на дейността
от 2016г.
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Стамболово
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

3 Кризисен център
/ДДД/

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

Територията на
цялата страна

0 0 10 Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.

Стамболово Нова – планиране за
стартиране 2018 година

4 Масови детски
градини и
училища;
ресурсни учители

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Стамболово

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./

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

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Стамболово

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./

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

Стамболово 40 50 50 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.

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

7 Обществена
трапезария

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

Община
Стамболово

0 0 20 Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Стамболово Нова за планиране при
необходимост
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Стамболово
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

8 Клуб на
пенсионера -
общинска дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

Община
Стамболово МД МД МД

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

Стамболово Налични и
нови дейности

9 Клуб на инвалида
- общинска
дейност

Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Община
Стамболово МД МД МД

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

Стамболово Налични и разширяване с
нови дейности

10 Дневен център за
стари хора (ДЦСХ)

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

Община
Стамболово

0 0 20 Осигуряване на храна, лични и
социални контакти, консултации
медицинска грижа

Стамболово Нова – планиране за
стартиране 2017 година

11 Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора

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

Община
Стамболово

0 0 15 Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора

Стамболово Планиране за реализация
2017г.

12
Центъра за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора 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.

13 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или

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

Община
Стамболово

3 –
НП
АХУ

24 -

3 –
НП
АХУ

24 -

10–
НП
АХУ

30-

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

Стамболово Налична, за разширяване
при възможност за

финансиране по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или  община
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Стамболово
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

ОП
РЧР

ОП
РЧР

ОП
РЧР

увреждане.

14 Социален
асистент - услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

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

Община
Стамболово 0 0 20

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.

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

15 Домашен
помощник - услуга
в общността по
ОП “Развитие на
човешките
ресурси”

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

Община
Стамболово 0 0 10

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

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

16 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 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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9.11  Планирани услуги в община Тополовград
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,

фокус на услугата
Общ.

Тополовград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община
Тополовград

0 3 5 Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни роди-
тели, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;

Тополовград Нова за планиране в
2016г.

2 Масови детски
градини и
училища;
ресурсни учители

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Тополовград

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./

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

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Тополовград

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./

4 ЦСРИ за деца и
възрастни (ДДД

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

Община
Тополовград

50 50 60 Медицинска и социална
рехабилитация, консултации –
социални, правни, здравни,
психологически, трудотерапия; Умения
за самостоятелност; Мобилни услуги от

Тополовград Налична – продължаване
дейността с планирано
разширяване на
капацитета след 2017г с
цел развитие на мобилен
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Тополовград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

отглеждащи деца с
увреждания; Хора с
увреждания с чужда помощ
и без право на чужда
помощ

рехабилитатор и психолог компонент при
предоставяне на дейности

5 Дом за възрастни
хора с психични
разстройства

Мъже с психически
разстройства Община

Тополовград
75 75 0

Резидентна грижа – постоянно      24-
часово обгрижване с. Радовец,

общ.
Тополовград

Налична;
Преструктуриране в 5 бр.

ЦНСТ за възрастни с
психични разстройства

6 ЦНСТ за
възрастни с
психични
разстройства -
5 бр.
/ДДД/

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

Община
Тополовград

0 0 75 Осигуряване на резидентна грижа за
хора с психични разстройства, за които
не са на лице възможности за връщане
в семейна среда

Тополовград Нови – планирани за
стартиране  след 2017
година

7 Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
умствена
изостаналост

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 2017 година

8 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 Нова – планиране за
стартиране  след 2018
година

9 Домашен
социален
патронаж
Общинска дейност

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

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,

Тополовград Налична - разширяване
на дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите
за обхващане на малките
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Тополовград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

семейна среда
Самотно живеещи стари
хора в отдалечени нас.
места без достъп до услуги

други. изолирани населени
места

10 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 2016г.

11 Клуб на
пенсионера -
общинска дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

Община
Тополовград

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

Тополовград Налични дейности

12 Клуб на инвалида
- общинска
дейност

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 за хората с
увреждания

Тополовград Налични и разширяване с
нови дейности при
необходимост

13 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

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

Община
Тополовград

1 -
НП
АХУ

1-
НП
АХУ

10-
НП
АХУ

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.

Тополовград Налична, за разширяване
при възможност за
финансиране  след  2016г
по подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или  община

14 Социален
асистент - услуга в
общността по
национална

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

Община
Тополовград

0 0 10 Осигуряване на грижи в семейна сре-да
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са

Тополовград Нова при възможност за
финансиране  след  2016г
по подходящи грандови
програми да се реализира
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ.
Тополовград
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

се обслужват сами в риск от  зависимост от
институционален тип грижи.

от НПО и/или  община

15 Домашен
помощник услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

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

Община
Тополовград

0 0 10 Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

Тополовград Нова при възможност за
финансиране  след  2016г
по подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или  община

16 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 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.

9.12 Планирани услуги в община Харманли
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,

фокус на услугата
Общ. Харманли

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Харманли
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община
Харманли

4 5 7 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;

Харманли Налична планирано раз-
ширение от 2016г.

2 Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
ДДД

Деца и семейства в риск; Община
Харманли

30 30 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
Консултиране на приемни родители
Обучение на приемни родители
Подкрепа за осиновителни семейства и
др

Харманли Налична - продължаване
дейността с капацитет  30
места.

3 Звено “Майка и
бебе”

Бременни жени и майки в
риск

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

0 0 40 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

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

4 ДЦДУ
/ДДД/

Деца и младежи с
увреждания

Община
Харманли

0 0 30 Консултиране,  дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани  медицински грижи

Харманли Нова за  планиране 2017

5 Масови детски
градини и
училища;
ресурсни учители

Деца с увреждания в
семейна среда

Община
Харманли

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

Харманли Налична за допълнителни
дейности.
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Харманли
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

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

Деца в риск от отпадане от
училище
Деца отпаднали от училище

Община
Харманли

Разработване на механизъм или
процедура за координация на областно
ниво между РИО на МОН, общините;
РДСП (ДСП),  НПО

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

8

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

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

Харманли Налична – продължаване
на дейността с 14
капцитет

9 Център за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
умствена
изостаналост

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

Харманли Нова за планиране след
2016г.

10
Центъра за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хора с
деменция

Лица /мъже/ с  деменция От цялата
област

0 0 15 Осигуряване на резидентна грижа за
хора с деменция;     предотвратяване
настаняването им в СИ

Харманли Планиране за стартиране
2019г. с капацитет 15
места.

11 Обществена
трапезария

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

Община
Харманли

17 17 30 Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Харманли Планиране във всички
общини (финансирана
чрез ФСП през зимния
сезон или чрез общински
бюджет)

12 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

Община
Харманли

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
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Харманли
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

Самотно живеещи стари
хора в отдалечени нас.
места без достъп до услуги

13 Клуб на
пенсионера -
общинска дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

Община
Харманли

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

Харманли Налични и
нови дейности

14 Клуб на инвалида
- общинска
дейност

Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Община
Харманли

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

Харманли Налични и разширяване с
нови дейности

15 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

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

35 -
ОП
РЧР

15 –
НП
АХУ

35 -
ОП
РЧР

20 –
НП
АХУ

40 -
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.

Харманли Налична, за разширяване

16 Социален
асистент - услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

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

Община
Харманли

16-
ОП
РЧР

16-
ОП
РЧР

20-
ОП
РЧР

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, за разширяване
при възможност за
финансиране  след  2016г
по подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или  община

17 Домашен
помощник услуга в

лица с трайни увреждания,
с тежки здравословни

Харманли 8-
ОП

8-
ОП

15-
ОП

Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни

Във всички
общини от

Налична, за разширяване
при възможност за
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Харманли
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

състоя-ния, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

РЧР РЧР РЧР ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

областта финансиране  след  2016г
по подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или  община

18 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 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.

9.13 Планирани услуги в община Хасково
№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,

фокус на услугата
Общ. Хасково

Местополо-
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

1 Приемна грижа Грижа за изоставени деца Община Хасково 47 50 50 Информационни кампании, обучение,
подбор и наемане на приемни роди-
тели, наблюдение и подкрепа за
приемните родители и приемните деца,

Хасково Налична, планирано
разширение от 2016г.



Стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково/ 2016г.-2020г./

152

№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Хасково
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

възстановяване и/или поддържане на
връзки със семейството;

2 Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
(ДДД)

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

Община Хасково 40 40 .40 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

Хасково Налична - продължаване
на дейността с капацитет
40 места

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

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

Община Хасково 50 50 50 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

Хасково Налична- продължаване
на дейността с капацитет
40 места

4 Звено “Майка и
бебе”

Бременни жени и майки в
риск

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

0 0 40 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

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

5 Общностен
център за деца в
риск от 0 до 7
години

Деца в неравностойно
социално положение и
техните семейства.

Община Хасково 80 80 100 Стимулиране процесите на пълноценна
социална интеграция на деца от
уязвимите групи и превенция на
изоставянето на деца - малцинствени,
социално слаби, и с увреждания

Хасково Налична, реализирана по
Проект   „Достъпен свят
за нашите деца”

6 Дневен център за
деца  и възрастни
с увреждания -
(ДДД)

Деца с увреждания Община Хасково 62 62 62 Превенция на изоставянето
Консултиране,дневна,грижа, рехаби-
литация, логопедична помощ,
информиране и обучение, специали-

Хасково Налична – продължаване
на дейността с 62 места
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Хасково
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

зирани  медицински грижи
7 Наблюдавано

жилище за деца
напускащи СИ
/ДДД/

За деца напускащи  ДДЛРГ Област Хасково 9 9 9 Постепенно извеждане на деца,
отглеждани в СИ и подготовка за
реинтеграцията им в обществото.

Хасково Налична, планиране за
трансформация  през
2017 г. в ЦНСТ за деца и
младежи без увреждания

8 Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи без
увреждания
/ЦНСТ/

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 младежи в риск и
подготовка за реинтеграцията им в
обществото

Хасково
Нова, планиране чрез
трансформация  през
2017 г. в ЦНСТ за деца и
младежи без увреждания

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

териториата на
цялата страна

0 0 10 Консултиране, комплексна социална
услуга, осигуряване на подслон, храна,
облекло и хигиенни материали,
пълноценни здравни грижи и работа с
лица и семейства.

Хасково При възможност за
финансиране  и
планиране след  2018г по
подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или  община.

10 Масови детски
градини и
училища;
ресурсни учители

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. -2010г./

11 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./

12 ДМСГД
Дейност и контрол

Изоставени новородени
деца, деца с увреждания и

Община Хасково 20 20 0 Трансформиране; постепенно
намаляване на капацитета с 65% (поне

Хасково Налична,
трансформиране  в
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Хасково
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

МЗ тежки заболявания с 20% за първата година) и постепенно
закриване чрез договаряне с МЗ

медико-социална услуга
за деца от 0-3г. с
различни видове тежки
увреждания

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

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

От цялата
област

14 14 14 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.

Хасково Налична, продължаване
дейността

14
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 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.

Хасково Налична, продължаване
дейността

15 Здравни
медиатори
Общинска дейност,
подкрепяна от МЗ

Уязвими групи от компактни
ромски общности: - деца
- бременни
- възрастни хора
- хронично болни

Община Хасково 1 2 3 Посредничество за достъп до здравни
услуги в ромските общности,
Профилактика за деца и възрастни;
участие в превенция на изоставянето,
дейности в подкрепа на майчинството

Хасково Налична, продължаване
дейността

16 Консултативен
център за
социална
рехабилитация и

Всеки един гражданин на Р.
България, от всяка една
възрастова група- може да

Община Хасково 80 80 100 Целеви групи са пострадалите от
насилие, професионалисти работещи по
проблема,  институциите и НПО,
предлагащи услуги за тях.

Хасково Налична
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Хасково
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

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

бъде потърпевш. Услугите в
Консултативните центрове
са предназначени за всички
пострадали лица, които към
дадения момент имат
нужда от помощ и подкрепа.

Услугата обхваща една обществено
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.

17 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

Община Хасково 110 110 150 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

18 Обществена
трапезария

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

Община Хасково 99 99 100 Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Хасково Налична, продължаваме
дейността

19 Клуб на
пенсионера -
общинска дейност

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни
проблеми и се обслужват
сами

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

Хасково Налични и
нови дейности при
необходимост

20 Клуб на инвалида
- общинска
дейност

Хора с увреждания,, които
имат възможност да се
предвижват

Община Хасково
МД МД МД Осигуряване на лични и социални

контакти. Информиране и консултиране
–социално, здравно, правно за хората с
увреждания

Хасково Налични и разширяване с
нови дейности

21 Дневен център за
стари хора (ДЦСХ)

Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски

Община Хасково 20 20 20 Осигуряване на храна, лични и
социални контакти,

Хасково Налична - продължаване
дейността
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Хасково
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

ДДД доходи, които могат да се
обслужват сами

консултации,медицинска грижа

22 Дом за стари хора
(ДСХ) ДДД

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

От цялата
област

160 160 130 Резидентна грижа –постоянно 24-
часово обгрижване.

Хасково Налична - продължаване
дейността с възможност
за намаляне на
капацитета 2020г. с 30
места.

23 Центъра за
настаняване от
семеен тип за
възрастни хорас
психични
разстройства или
деменция –
2 бр

Лица с психични
разстройства  или
деменция

От цялата
област

0
+
0

0
+
0

15
+
15

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

Хасково Планиране за 2017г. старт
2018г. с капацитет 15+15
места

24 Дом за възрастни
с сетивни
увреждания
/ДВСУ/ ДДД

Лица над 18 г. със сетивни
увреждания.

От цялата
област

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 Личен асистент
услуга в
общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

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

Община Хасково 25 –
НП
АХУ

92 –
ОП
РЧР

25 –
НП
АХУ

92 –
ОП
РЧР

30-
НП
АХУ

100 –
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.

Хасково Налична, за разширяване
при финансиране от НП
АХУ и  ОП РЧР при
възможност за
финансиране  след  2016г
по подходящи грандови
програми да се реализира
от НПО и/или  община

26 Социален
асистент - услуга в
общността по
национална

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

Община Хасково 0 0 50 Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот и са

Хасково Налична, за разширяване
при възможност за
финансиране  след  2016г
по подходящи грандови
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№ Услуга, вид Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Общ. Хасково
Местополо-

жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Целеви групи Териториален
обхват

2015 2016 2020

програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

се обслужват сами в риск от  зависимост от
институционален тип грижи.

програми да се реализира
от НПО и/или  община

27 Домашен
помощник - услуга
в общността по
национална
програма или
услуга  по проекти
по ОП “Развитие
на човешките
ресурси”/2014-2020/

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

Община Хасково 0 0 40 Осигуряване на грижи в семейна среда
на деца и лица, които поради различни
ограничения от здравословен характер
са изключени от социалния живот.

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

28 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 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.


