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Резюме
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Троян за периода 2016 2020 е създадена в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за социално
подпомагане и въз основа на утвърдената по реда на чл. 36а, ал. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане Областна стратегия за развитие на
социалните услуги (2016-2020). Разработена е в партньорство между заинтересованите
страни и свързаните сектори на територията на община Троян и предложена за
обсъждане и утвърждаване от Общински съвет - Троян.
Настоящата стратегия е изготвена въз основа на актуалните потребности на
рисковите групи от подкрепа, като същевременно надгражда и доразвива Общинската
стратегията за социални услуги за периода 2011-2015 г.
Визията на стратегия за развитие на социалните услуги в община Троян
(2016-2020) следва общоприетата визия на областния стратегически документ. Тя
насочена към взаимодействие и партньорство за превенция на риска,
надграждане и ефективно развитие на мрежата от социални услуги в общината
спрямо нуждите на целевите групи и техните индивидуални потребности.
Визията на стратегията е ориентирана към развитието на модерна и
адекватна, последователна и устойчива политика в областта на социалното
включване, основана на интегрирания подход и партньорства на различни нива
за търсене на най-добрата подкрепа и предоставяне на по-качествени и ефективни
социални услуги.
Изпълнението на Стратегия за развитие на социални услуги цели да осигури
качествени и достъпни социални услуги на територията на община Троян, които ще
допринесат за подобряването на качеството на живот, максималната самостоятелност,
пълноценна реализация и грижа за общностите в риск.
При планирането и предоставянето на социални услуги Стратегията следва
основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за
защита на правата на човека и основните свободи и за правата на детето.
Направленията в Стратегията са изведени в съответствие с идентифицираните и
са групирани според спецификата на потребностите:
Направление 1: Деца, младежи, лица и семейства в риск
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата, младежите, лицата и семействата в
риск, като се предотврати появата и развитието на рискови фактори; да се създадат
условия за подкрепа и предоставяне на качествени социални услуги, чрез:
Конкретна цел 1.1. Услуги за превенция – превенция на рисковете, ранна
интервенция, услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси, развиване на
умения за живот, превенция на рисково поведение, превенция на изоставянето, умения
за родителстване и др.;
Конкретна цел 1.2. Услуги за социална интеграция и реинтеграция – услуги в
подкрепа на личностното развитие и способности, умения за самостоятелен живот,
консултиране, рехабилитация и др.;
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Конкретна цел 1.3. Услуги предоставящи грижа – услуги заместващи семейната
грижа (приемна грижа, грижа при близки и роднини, осиновявания, заместваща грижа),
резидентен тип грижа.
Направление 2: Хора (деца и възрастни) с увреждания
Обща цел 2. Създаване на условия за социално включване и интегриране на
хората с увреждания, чрез:
Конкретна цел 2.1. Услуги за превенция – превенция на рисковете и ранна
интервенция, подкрепа и консултиране на близките на хората с увреждания;
Конкретна цел 2.2. Услуги за социално включване - услуги в подкрепа
личностното развитие и способности, умения за самостоятелен живот, консултиране,
рехабилитация и др.;
Конкретна цел 2.3. Развитие на услуги в общността като алтернатива на
институциите;
Конкретна цел 2.4. Развитие на услуги в домашна среда;
Конкретна цел 2.5. Квалифицирана помощ и интегрирани здравно-социални
услуги.
Направление 3: Стари хора
Обща цел 3. Подобряване качеството на живот на старите хора, чрез:
Конкретна цел 3.1. Развитие на услуги в общността, като алтернатива на
институциите;
Конкретна цел 3.2. Развитие на услуги в домашна среда;
Конкретна цел 3.3. Специализирана подкрепа за стари хора.
Мерките и дейностите, чрез които ще бъдат постигнати общите и конкретни цели
са подробно описани в стратегията, като са конкретизирани приоритетите и
приоритетните целеви групи.
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Раздел А: Контекст и оценка на нуждите
1.Контекст
1.1.

Предистория

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Троян 2016-2020 г. е
разработена в изпълнение на чл. 19, ал. 1 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и в
съответствие с изискванията на чл. 36б от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане. Стратегията е разработена като секторна политика в община
Троян въз основа на анализ на потребностите от социални услуги в общината.
Документът е създаден в партньорство с участието на представители на
заинтересованите страни: общинска администрация, дирекция „Социално
подпомагане“ Троян, Дирекция „Бюро по труда“ Троян, доставчици на социални
услуги, обществен съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и инициативен
комитет за изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания. Във връзка с
изготвянето на Стратегията, със заповед на Кмета на община Троян, е сформиран екип
с представители на заинтересованите страни, чиято задача е разработването на
Общинска стратегията за развитие на социалните услуги 2016-2020, формулиране на
визията, направленията, приоритетите и целите. В състава на екипа са включени
представители на всички заинтересовани страни. Основополагащ документ за
разработване на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Троян 2016-2020 е приетата от Областния съвет за развитие на 20.10.2016 г., Областна
стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020. Направленията и приоритетите,
мерките и дейностите следват структурата на областната стратегия. Първоосновата за
изготвянето на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 е
изготвеният през 2015 г. и приет с решение № 994/24.09.2015 г. на Общински съвет
Троян Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община
Троян, допълнен с Решение № 147/28.04.2016г. на Общински съвет Троян.
Въвеждането на областния принцип на планиране развитието на социални услуги
благоприятства гъвкавото финансово управление на ресурсите за осигуряване на
разнообразни, достъпни, качествени, социални услуги, насочени към удовлетворяване
на конкретните потребности на всеки нуждаещ се.

1.2.

Методология

В процеса на разработване на стратегията са приложени принципите и подходите на
планиране, както следва:
 Използване на опита: Натрупаният опит от предходни етапи на планиране,
наличието на функциониращ екип, познаващ процеса и подходите на планиране
е от съществено значение за създаването на приложим стратегически документ.
 Участие на максимално широк кръг заинтересовани страни: Включване на
всички заинтересовани страни на общинско ниво в анализирането на
ситуацията, оценката на потребностите и в процеса на стратегическо планиране.
 Интегриран подход към общинската стратегия: Използването на
интегрирания подход е предпоставка за осъществяване на междусекторни и
иновативни социални услуги, с широк спектър на действие и ефективност.
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Прилагането на модела на планиране с участие на заинтересованите страни при
разработването на стратегията следва няколко основни цели:
 Повишаване капацитета на заинтересованите страни на общинско ниво за
осъществяване на процеса на планиране;
 Създаване на качествен стратегически документ, който съответства на
стандартите и критериите за качество на една дългосрочна стратегия за
секторна политика за социално включване;
 Разбиране, приемане и популяризиране на националните приоритети в
развитието на социалните услуги;
 Подобряване качеството на социалните услуги и улесняване достъпа до услуги и
социална подкрепа;
 Промяна на нагласите и стереотипите, съпричастност на заинтересованите
страни, утвърждаване на социалните услуги и мерки за социално включване
като приоритетен сектор на местно ниво.
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Троян 2016-2020
обхваща интервенциите в социалната сфера с фокус социалните услуги, разглеждани в
контекста на хоризонталните политики за социално включване на областно и общинско
ниво и цели:
 Развитието на социалните услуги в съответствие с реалните потребности на
рисковите групи, за които са предназначени;
 Ефективност на мрежата от социални услуги, оптимизиране на използваните
ресурси – финансови, човешки, материални;
 Развитие на междусекторното сътрудничество и взаимодействие за намирането
на устойчиви и адекватни решения в подкрепа на рисковите групи.

1.3.

Обхват и фокус на стратегията

Стратегията е фокусирана към осигуряването на качествени и достъпни социални
услуги в Община Троян, които ще допринесат за подобряването на качеството на
живот, максималната самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за общностите
в риск.
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. обхваща
социалните услуги и мерки, необходими за осъществяване на ефективна социална
политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в община Троян. Тя е изготвена
от екип, създаден със заповед на Кмета на Община Троян, въз основа на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. и включва: проучване за
оценка на ситуацията и потребностите на рисковите групи, събиране и обобщаване на
статистически данни, данни за рисковите групи, карти на наличните социални услуги,
идентифициране на проблемите, оценка на потребностите и дефицитите от социални
услуги в общината. Анализът на ситуацията в община Троян е фокусиран върху
нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социалните и
икономическите проблеми, политиките и мерките за социално включване на уязвимите
общности и групи от населението на общинско, областно и национално ниво.
Времевият обхват на Стратегията е обвързан с факта, че планираните услуги и мерки
за социално включване ще се изпълняват на територията на общината през следващите
пет години (2016-2020 г.) и са в съответствие с Общинския план за развитие на Община
Троян 2014-2020. Обхватът на Стратегията е съобразен, както с областната рамка, така
и с възможностите за предоставяне на социални услуги в общината. В географско
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отношение обхватът на стратегията покрива всички населени места на територията на
община Троян като се обръща специално внимание на географската специфика на
общината и отдалечените от общинския център населени места. Основа на планираните
дейности е оценката на потребностите, която е от първостепенно значение за
удовлетворяване на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи и за
съответствие на реалните възможности и капацитет на местните партньори за
осигуряване на необходимите услуги в община Троян.

1.4. Съответствие с международни, национални и местни политики
Целите и приоритетите в общинската стратегия са разработени в съответствие с
местните политики, национални и международни приоритети в социалната сфера. През
последните години държавата провежда целенасочена реформа в сферата на
социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца, в последствие
и към услуги за другите възрастови групи. Реформата е насочена към
деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От система от
специализирани институции постепенно се преминава към създаване на социални
услуги в общността, които променят подхода към индивидите и групите в риск и целят
интегрирането им в социалните общности. Настоящата Стратегия за развитие на
социалните услуги в община Троян 2016-2020 е разработена в съответствие с
действащото национално законодателство в областта на социалните услуги,
здравеопазването, интеграцията на хората с увреждания, защитата от дискриминация, с
препоръките на Съвета на ЕС в тази област. Тя е в съответствие с всички
международни документи, които третират въпросите, свързани с подобряване на
качеството на живот на възрастните хора, хората с увреждания, гарантиране правото на
децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според
индивидуалните им потребности.

2. Изводи от анализа на ситуацията
потребностите в община Троян

и

оценката

на

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Троян 2016-2020 е
базирана на изводите и препоръките от изготвеното проучване на ситуацията,
обобщено в Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
Община Троян (Приложение № 1). Анализът е регламентиран в чл. 36а, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), като основа и
задължителен компонент при планирането.
Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на екип от специалисти от:
общинска администрация, дирекция „Социално подпомагане“, дирекция „Бюро по
труда“; свързаните сектори и заинтересованите страни от общината. Докладът
обобщава резултатите от проведеното проучване в общината и прави оценка на
потребностите от социални услуги като е синтезирана цялата информация в карти,
описващи моментното състояние и тенденциите в отделните рискови групи,
състоянието на съществуващите социални услуги и са очертани възможностите за
развитие на социалните услуги и тяхното ресурсно обезпечаване. Изводите и
препоръките от общинския анализ са обобщени от областния оперативен екип и са част
от Областния анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги.
Обобщените резултати от проучването в Областния доклад са използвани при
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обосновка за избора на направления и приоритети в Областната стратегия за развитие
на социалните услуги на Област Ловеч за периода 2016-2020 г. и очертават действията
за осигуряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на
ефективността и ефикасността на мрежата от социални услуги в област Ловеч.

2.1. Тенденции в развитието на община Троян

2.1.1. Обща информация за община Троян
Община Троян се намира в Северна Централна България, в полите на най-красивия дял
на Стара планина. Общината заема площ от 894 824 дка. На север граничи с община
Ловеч, на изток с общините Севлиево и Априлци, на юг с общините Карлово и Сопот,
на запад с община Тетевен. Разстоянието от гр. Троян до областния център гр. Ловеч е
33 км., а до гр. София 170 км. Географското положение на града създава условия за
добри транспортни връзки към цялата страна, включително и пряк път към Южна
България, през Троянския проход. От административна гледна точка общината включва
22 населени места - 21 села и гр. Троян.
2.1.2. Население и демографски процеси
Таблица 1: Динамика на населението в Община Троян 2013 г. до 2016 г.
към дата

население по
постоянен
адрес

разлика с
предходната
година

население по
настоящ
адрес

разлика с
предходната
година

31.12.2013 г.
31.12.2014 г.
31.12.2015 г.

34 587
34 179
33 836

- 423
- 408
- 343

32 740
32 465
32 114

- 479
- 275
- 371
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31.12.2016 г.

33 549

- 287

31 894

- 220

Населението по постоянен и настоящ адрес в община Троян, по данни на ГРАО,
намалява като темпът на снижаване постепенно отслабва, което на фона на
демографските показатели означава, че от 2015 г. механичният прираст на община
Троян е положителен - жителите на общината с постоянен адрес са се увеличили с 14
(2015г.) и с 35 (2016г.), а по настоящ адрес - със 102 (2016 г.)
Естественият прираст в общината е отрицателен, както в областта и страната, но
през 2016 г. е налице леко повишаване коефициента на естествен прираст в резултат на
по-малък брой умирания и леко завишен брой родени жители на общината.
Таблица 2:
Демографски
показатели

Раждаемост
Общ брой родени
Смъртност
Общ брой починали
Естествен прираст
Коефициент на
естествен прираст

-

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

214

212

213

216

549

595

570

538

- 335

- 383

- 357

- 322

9,68 %0

-

11,21 %0

-

10,5 %0

-

9,59 %0

Влошена е възрастовата структура на населението в община Троян, което е характерно
и за област Ловеч и за страната. Постепенно се снижава % на населението в
трудоспособна възраст, за сметка на увеличаващото се в над трудоспособна възраст.
Таблица 3:
към дата

%
детско население

%
население в
трудоспособна възраст

%
население в над
трудоспособна възраст

31.12.2013 г.
31.12.2014 г.
31.12.2015 г.
31.12.2016 г.

13,24
13,04
13,17
13,20

55,55
55,51
55,11
54,88

31,21
31,44
31,72
31,92

Таблица 4: Сравнителен анализ на населението на Община Троян по настоящ адрес,
възраст и пол 2014-2016 г.
година

2014
2015

население мъже

жени под 7г.

7-13г

14-17г. 18-59г 18-62г над 60г.
жени мъже
жени

над
63г.
мъже

32465 15770 16695 1451
32100 15559 16541 1416

1687
1707

1097 8332 9690
1104 8163 9529

3969
3937
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Разлика между
2014/2015
2016
Разлика между
2015/2016

-365

-211

-154

-35

20

31863 15447 16416 1392
-237 -112 -125 -24

-169 -161

7

1738
31

1076 8052 9435
-28 -111 -94

5

-32

6258
14

3912
-25

На фона на общото намаляване на населението по настоящ адрес в община Троян,
прави впечатление леко завишаване броя на децата от 7 до 13 годишна възраст и на
жените над 60 години.
2.1.3. Образование
За учебната 2015/2016 година на територията на община Троян функционират 12
училища и 8 детски градини. Образователната структура включва: 2 начални училища,
5 основни училища, 3 средни училища, 2 професионални гимназии и 8 детски градини.

в
общ.център
в селата

ДГ

НУ

2

ОУ

в
общ.
център
в селата

Троян
1 2015/2016г.
Област Ловеч
Троян
2 2016/2017г.
Област Ловеч

3

1

4

2

5

3

20

СОУ/СУ

№ Община/област

Професионални
гимназии
Профилирани
гимназии

Таблица 5: Брой училища по вид и брой и вид детски градини за учебните 2015/2016 и
2016/2017 г.

Общо

10
2

2

13
3

7
1

22
4

5
2

23
5

10
3

92
20

10

2

13

7

22

5

23

10

92

За учебната 2015/2016 година на територията на общината функционира едно защитено
училище ОУ „Васил Левски”- с. Борима с 65 ученици и 5 средищни училища: СУ „Св.
Климент Охридски“- гр. Троян, ОУ „Ив. Хаджийски“- гр. Троян, СУ „Васил Левски“- гр.
Троян, ОУ „Любен Каравелов“- с. Дебнево и ОУ „Васил Левски“- с. Борима с общо 1707
ученици. Професионалното образование се осъществява в две общински училища: СУ
„Васил Левски“, Троян и СУ „Васил Левски“, с. Черни Осъм, една държавна
професионална гимназия ПГМЕТ в гр. Троян към МОН и една държавна национална
гимназия по приложни изкуства НГПИ „Проф. Венко Колев“ гр. Троян към
Министерство на културата. Професионалното обучение през учебните 2015/2016 и
2016/2017 г. се осъществява по професии в 8 специалности: организация на
хотелиерството; туризъм; експлоатация на автомобилния транспорт; автотранспортна
техника; мебелно производство; изобразително изкуство; художествена керамика и
рекламна графика.
Обслужващо звено, осъществяващо образователна извънкласна дейност в Община
Троян, е Общински педагогически център (ОПЦ). През 2016 г., с влизане в сила на
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Закона за предучилищното и училищно образование, същият е преструктуриран в
Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), с предмет на дейност:
1. Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта.
2. Кариерно ориентиране и консултиране.
3. Превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща
работа с деца и ученици.
За учебната 2016/2017 г. в ЦПЛР са обхванати 486 деца и ученици в 28 групи по
направления: спорт, наука и изкуство. През лятната ваканция се сформират полудневни
групи от 50 деца и ученици от 6 до 8 годишна възраст, за които е осигурена среда за
общуване и занимания по интереси.
Таблица № 6: Брой общински училища с брой ученици за периода 2010/2017г.
показатели

Брой училища
Брой ученици

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

10
2651

10
2539

10
2513

10
2443

10
2502

10
2381

10
2379

2700

2650
2600
2550
2500
брой ученици

2450
2400
2350
2300
2250
2200

От диаграмата става ясно, че тенденцията на намаляване броя на учениците в община
Троян е устойчива като за седем години учениците са намалели с 272. Запазен е броят
на училищата; тези в селата на общината се дофинансират от общинския бюджет.
Учениците в І клас за учебната 2016/2017 година са 234, а обучението им се
осъществява в 12 паралелки, от които 9 са в гр. Троян, а останалите 3 паралелки са
сформирани в 5 села, в четири от които са слети.
Мрежата от детски градини в общината удовлетворява необходимостта от
предучилищно възпитание и отговаря на изискването да е в близост до децата, както в
града така и в селата. В 3 училища са разкрити групи за предучилищна подготовка на 5
и 6-годишни деца, в които са обхванати съответно: за учебната 2015/2016 г. 77 деца, а
за 2016/2017 г. 70 деца. Обхванатите 5 и 6-годишни деца в подготвителните групи на
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детските градини са: 359 за учебната 2015/2016 година и 319 за учебната 2016/2017
година.
Деца със специални образователни потребности (СОП) в Община Троян
Учениците със специални образователни потребности през 2016/2017 г. са 48, същите
са на ресурсно подпомагане от Ресурсен център за подпомагане интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности Ловеч. В 5 детски градини се отглеждат и възпитават 7 деца със СОП, които са на
ресурсно подпомагане.

2.1.4. Здравеопазване
2.1.4.1.
Данни за регистрираните и функциониращи лечебни заведения за
извънболнична медицинска помощ в Община Троян по видове лечебни заведения
към 31.12.2015 г.:
По данни от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи,
който се води в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч, към 31.12.2015 г. на
територията на община Троян са регистрирани и функционират общо 88 лечебни
заведения за извънболнична медицинска помощ, от тях:
 амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ - 18;
 амбулатории за индивидуална практика за първична дентална помощ - 28;
 амбулатории за групови практики за първична медицинска помощ - 2
 амбулатории за групова практика за първична дентална помощ - 2;
 амбулатории за индивидуални практики за специализирана медицинска помощ - 29;
 медицински центрове - 2;
 медико-диагностични лаборатории - 3;
 медико-технически лаборатории - 4.
Съгласно Национална здравна карта (НЗК), действаща за 2015 г., броят на лекарите и
денталните лекари в първичната извънболнична помощ на Община Троян са съответно
30 и 33.
Регистрираните в РЗИ – Ловеч общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и лекари по дентална
медицина са съответно – 23 и 32. Съпоставяйки НЗК и Регистъра в РЗИ по отношение
броя на ОПЛ се оказва, че те са със 7 по-малко от регистрираните, а лекарите по
дентална медицина са с 1 по- малко спрямо НЗК. В населените места, където няма
основен адрес на практика, населението се осигурява от лекарите/лекари по дентална
медицина от съседни населени места, регистрирали допълнителни адреси на
практиките си.
Таблица 7: Лечебни заведения за първична извънболнична медицинска и дентална
помощ в Община Троян през 2015г.

община
ТРОЯН

Брой регистрирани в РЗИ (физ. лица)
В инд. практики
В групови практики
лекари
дентални
лекари
дентални
13
28
10
4

Брой по здравна карта
лекари
30

дентални
33
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В т.ч. в града
В селата

19
11

24
9

6
7

24
4

10

2
2

Забележка: данните са от НЗК и регистъра на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписи воден в РЗИ гр.
Ловеч.

Таблица 8: Осигуреност на населението с ОПЛ за 2015 г. на 10 000 души
Община
област Ловеч
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица

брой

Население

91
3
3
34
9
12
23
4
3

131493
3009
3550
45901
17058
19949
30080
5975
5971

На 10 000
души
6,92
9,97
8,45
7,41
5,28
6,02
7,65
6,69
5,02

Таблица 9: Осигуреност на населението с дентални лекари - на 10 000 души
Община
област Ловеч
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица

брой

Население

117
2
1
52
12
13
32
2
3

131493
3009
3550
45901
17058
19949
30080
5975
5971

На 10 000
души
8,90
6,65
2,82
11,33
7,03
6,52
10,64
3,35
5,02

Сравнителният анализ на данните от таблици 8 и 9 показва, че осигуреността на
населението в Община Троян с ОПЛ и особено с лекари по дентална медицина е добра,
по-висока от осигуреността за област Ловеч, но разпределението на ОПЛ и лекарите по
дентална медицина е неравномерно и това формира различна осигуреност, като в понеблагоприятна позиция е населението в селата.
Осигуреността на населението в Община Троян със специализирана извънболнична
медицинска помощ е сравнително висока. Тя се осъществява от 29 амбулатории индивидуални практики за специализирана извънболнична медицинска помощ, два
медицински центъра, три медико-диагностични и четири медико-технически
лаборатории.
2.1.4.2.

Данни за функциониращите лечебни заведения за болнична помощ.

Болничната помощ на територията на Община Троян се осъществява от две лечебни
заведения: „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД (МБАЛ) в гр. Троян
(общинска) и „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести“
(СБАЛББ) ЕООД в гр. Троян (държавна).
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Към 01.01.2017 г. структурата на двете болници и осигуреността им с персонал е
следната:
„МБАЛ - Троян“ ЕООД с разкрити 110 легла, разпределени в следните отделения:
Вътрешни болести-25, Неврологични
болести-15, Педиатрия-18, Акушерство и
гинекология-19 (6 патологична бременност, 4 родилни, 4 неонатологични и 5
гинекологични), Хирургия-17 (13 хирургични и 4 ортопедични), ОАИЛ - 6
Физиотерапия и рехабилитация-10. Щатният персонал на болницата е 212,50, като 8,5
са незаетите длъжности, от тях 3 са за лекари и три за медицински сестри. Средната
възраст на медицинския персонал е 54 години, а работещите в болницата медицински
специалисти-пенсионери са 37.
„СБАЛББ - Троян“ ЕООД разполага с 85 легла, разпределени в две отделения
Пулмологично и Фтизиатрично. Медицинският персонал включва 45 специалисти, от
тях: 13 лекари (1 незаета длъжност), на средна възраст 53 г. двама от лекарите са
пенсионери; 26 специалисти здравни грижи, на средна възраст 51 г., от тях пет са
пенсионери; двама рентгенови лаборанти-пенсионери и двама медицински лаборанти
на средна възраст 58 г. В СБАЛББ - Троян от 2006 г. се провежда лечението и
диспансерното наблюдение на всички болни от туберкулоза от област Ловеч.
Дейността се извършва в изпълнение на Програма „Подобряване на устойчивостта на
Националната програма по туберкулоза” (2015-2018) към Министерство на
здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза
и малария, продължение на действащата до 2015 г. програма.
В лечебните заведения за болнична помощ е осигурено непрекъснато 24-часово
изпълнение на лечебна дейност, включително и медицинско обслужване на пациенти
със спешни състояния. Обемът на извършваната лечебна дейност се определя от
съответното ниво на компетентност, съгласно утвърдените медицински стандарти по
отделните специалности.
2.1.4.3.

Лечебни заведения по чл.10 от Закона за здравето

Спешната помощ на територията на Община Троян се извършва от ЦСМП, гр. Ловеч с
филиал в гр. Троян. Същият обслужва и Община Априлци.
ФСМП в гр. Троян разполага със стационарен екип, реанимационен екип и лекарски
екип.
Съставът на:
* Реанимационния екип включва – лекар и медицински фелдшер или мед.сестра и
шофьор с оборудван реанимационен санитарен автомобил.
* Лекарски екип – лекар и шофьор с оборудван реанимационен санитарен автомобил
По данни на GPS-системата, времето на достъп до пациента при обслужване на екипите
от ФСМП до инцидента е в рамките на 20 минути.
Стационарния и мобилния екипи приемат и обработват пациенти в СПС (Спешен
приемен сектор), транспортирани и/или дошли сами във ФСМП.
В „МБАЛ-Троян“ЕООД работи диализен център, който обслужва пациенти от общините
Троян, Априлци и Тетевен.
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2.1.4.4.
Медицинско обслужване на потребителите в създадените социални
услуги на територията на община Троян
Медицинското обслужване на потребителите от функциониращите социални услуги на
територията на община Троян се осъществява от системата на извънболничната
медицинска помощ - общопрактикуващ лекар, лекари - специалисти от системата на
специализираната извънболнична медицинска помощ, лечебните заведения за
болнична помощ и ФСМП.
Изводи и заключения
1. Осигуреността на населението в общината с първична и специализирана
извънболнична медицинска и дентална помощ, както и с болнична помощ, са
оптимални. Има известен дисбаланс при териториалното разпределение на практиките,
който е овладян и не ограничава достъпа на населението до медицинска помощ.
2. Налице е трайна тенденция към: застаряване на медицинските специалисти,
работещи в болничните заведения; недостиг на медицински кадри във всички
медицински специалности и тотална липса на млади лекари, желаещи да работят на
територията на общината.
2.1.5. Безработица и заетост в община Троян
През последните 5 годни равнището на безработица в Община Троян трайно се
понижава. В края на 2016 г. броят на регистрираните безработни в общината е 824
лица, което представлява 5,7 % от икономически активното население. От 2014 г. се
забелязва раздвижване и оживление на пазара на труда, особено в реалния сектор.
Работодателите търсят квалифициран персонал, най-вече за отраслите:
дървопреработване, лека промишленост – шивачество; в сферата на услугите –
хотелиерство и ресторантьорство.
Към м. декември 2016 г., по данни от Дирекция „Бюро по труда“- Троян, найзастрашени от липса на реализация на пазара на труда са лицата над 55 години , които
са 31 % от общо регистрираните. Безработните от 50 до 54 години са 13 %, а младежите
до 29 г. са 15 %. Безработните жени са 54 % от безработните лица, а от тях половината
са на възраст над 50 г.
Таблица 10: Средногодишно равнище на безработица от 2012 до 2016 г.
2012 г.

Община
Троян
Област
Ловеч
страната

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

%

Брой

%

Брой

%

Брой

%

Брой

%

Брой

7,6 %

1098

8,5 %

1220

7,4 %

1057

6,5%

936

5,7 %

826

16 %

8912

16,6 %

9249

16,8%

9402

15,8

8848

13,8

7730

11,1 %

364537

11,3 %

371380

11,2 %

366470

10,1

330816

8,7

284707
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Средногодишен % безработица за периода 2012-2016г.
18
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община Троян
област Ловеч
страната

2012

2013

2014

2015

2016

На фона на общата тенденция за леко снижаване на безработицата в страната и
областта, община Троян поддържа значително по-нисък % - с три пункта под средния
за страната и с над осем пункта под средния за Област Ловеч.
Активната политика по заетостта е насочена към групите в неравностойно положение
на пазара на труда, а това са: жени, младежи до 29 г., лица над 50 г., лица с трайно
намалена работоспособност и продължително безработни над една година.
Основните причини за младежката безработица са: ниското образование, липсата на
професия и квалификация, съответстваща на реалното търсене на пазара на труда,
липса на трудов стаж и др.
През декември 2016 г. броят на регистрираните безработни с намалена
трудоспособност в община Троян е 96, при 102 лица през 2015 г. и 123 през 2014 г.
Продължително безработните са 21 % от всички регистрирани, от тях 59 % са жени, 63
% са на възраст над 50 г. Относителният дял на продължително безработните намалява
спрямо общия брой регистрирани от 313 през м. януари на 200 през м. декември.
Търсенето на работна сила в общината е преобладаващо в реалния сектор, в т.ч. 67 % от
постъпилите на работа са специалисти, 17 % са с работнически професии и 15 % са без
специалност и професия.
Считаме, че ниското ниво на безработица в Община Троян е резултат от активната
подкрепа на бизнеса, с цел разширяване на производствения капацитет на
структуроопределящи предприятия в гр. Троян и ползване на всички възможности за
разкриване на субсидирани работни места по Националния план по заетостта за всяка
година.
Наличната работна сила в общината не удовлетворява в пълен обем потребностите на
бизнеса и териториалните административни структури, поради ниска и/или
несъответстваща на изискванията квалификация. Продължително безработните без
образование и професионална квалификация не са конкурентни на пазара на труда и
шансовете им за заетост са свързани с наличие на програми за общополезни дейности.

2.2.

Идентифицирани рискови групи и потребности

2.2.1. Фактори, които пораждат риск за различните групи от населението
Анализирайки свързаните сектори и социално-демографската картина на общината, се
очертават някои рискови фактори, които влияят на различни групи от населението.
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2.2.1.1.

Фактори, свързани с доходите на населението

Безработицата е един от факторите, който е свързан със социално-икономическото
развитие на общността. В настоящият анализ, факторът безработица е разгледан само
по отношение на възможностите на хората в трудоспособна възраст да осигурят
средства, необходими за основни базови потребности за семействата си. От групата на
безработните най-засегнати са:
 лицата, които не са завършили основното си образование или са с ниско ниво на
образование;
 лицата над 55 годишна възраст, които не са конкурентни на пазара на труда.
Факторът доход не е подробно изследван в настоящия анализ, поради спецификата на
информацията. Безработицата на трудоспособното население и ниските доходи се
отразява на качеството на живот на всички членове на семействата, особено на
непълните и многодетните семейства; на самотните възрастни хора.
2.2.1.2.

Достъп до образование

Образованието е фактор за социална интеграция и професионално развитие на
индивидите и групите. Ниското ниво на образование е фактор, обуславящ бедност и
социално изключване, а от ключово значение за превенцията е равният достъп до
образование за всички деца. През последните години се наблюдава трайна тенденция
за намаляване на общия брой ученици в община Троян. Мрежата от детски градини в
общината удовлетворява необходимостта от предучилищно възпитание и отговаря на
изискването да е близо до децата, както в големите, така и в малките населени места.
2.2.1.3.

Достъп до здравни услуги

От направения анализ на сектор здравеопазване ясно се вижда, че е затруднен достъпът
до здравни услуги в някои населени места, като най-засегнато е населението в селата.
Разпределението на ОПЛ и лекарите по дентална медицина в общината е неравномерно
и това формира различна осигуреност на населението, като в по-неблагоприятна
позиция остава населението в селата. Болничната помощ осигурява здравни услуги на
населението в общината, но не осигурява необходимостта от следните видове легла –
ревматологични,
хематологични,
неврохирургични,
дермато-венерологични,
токсикологични и онкологични, дори на областно ниво.
Приоритетите в областта на здравеопазването следва да бъдат свързани с:
- осигуряване на оптимален достъп на населението от община Троян до различните
нива на здравна помощ;
- съхраняване на болничните структурите с приоритет запазване на съществуващите
легла за продължително лечение;
- активна политика за привличане на млади медицински специалисти и/или
мотивиране на младежи да придобиват медицинско образование, с оглед
обезпечаване на лечебните заведения в общината с кадри;
- утвърждаване на междусекторното сътрудничество и партньорството за постигане
на реални положителни резултати по отношение на здравното обслужване на
населението.
2.2.1.4.

Структура на семейството и семейна среда

От важно значение за формирането на риск е съотношението между трудоспособните и
нетрудоспособните членове на семейството, най-вече в случаите на непълните или
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многодетните семейства, както и разпределението на доходите между тях.
Нарастването на броя на двойките, които съжителстват и отглеждат децата си без брак,
ограничава възможностите за получаване на по-пълна и точна информация за
структурата на семействата. Риск произтича и от субективната невъзможност на
родителите за осъзнаване на потребностите на децата – при непълнолетните родители,
непълни семейства, разведени родители, непълнолетни родители, родители с
увреждания. Отговорните възрастни, ангажирани с грижите за децата, са техните
биологични родители, но често грижите се разпределят между различните поколения в
рамките на семейството, поради различни социално-икономически причини. Липсата
на родителски капацитет в редица случаи води до настаняване на децата при близки и
роднини, извън биологичното семейство или в институции.
2.2.1.5.

Увреждане или здравословен проблем на член от семейството

От значение за формиране на рисковите групи е наличието на тежък здравословен
проблем или увреждане на член от семейството, което от една страна изисква
непрекъснати разходи, а от друга - трудоспособни членове на семейството да полага
ежедневни грижи.
2.2.1.6.

Фактори свързани с възрастта

Възрастта и увреждането са определящи фактори, свързани с възможностите за
автономност на хората и с необходимостта от подкрепа, които оказват влияние за
формирането на рисковите групи. Споделянето на отговорност между членовете на
семейството не винаги е възможна. Наблюдават се случаи, при които поколенията
живеят на различни места поради икономически причини. В тази връзка развитието на
социални услуги в подкрепа на грижите за възрастните хора се възприема като
облекчение и за двете страни.
2.2.1.7.

Жилищни нужди

Липсата на собствено жилище влияе върху доходите, върху автономността на групите и
индивидите. От липсата на жилище и трудности за осигуряване на наем, най-засегнати
са бездомни хора на различна възраст, самотно живеещите, хората със зависимости,
проблемно поведение; напускащите местата за лишаване от свобода и
специализираните институции.
2.2.1.8.

Изолираност на населеното място

Живеещите в изолирани населени места изпитват затруднения за физически достъп до
здравни и образователни услуги. За децата и младежите от тези населени места това
изисква допълнителни разходи за обучение в други населени места (транспорт,
квартира). Затруднен е достъпът на трудоспособното население от селата до трудовия
пазар, ограничени са възможности за повишаване на квалификацията и
преквалификация.
2.2.2. Характеристика на рискови групи в община Троян
В резултат от анализа на рисковите фактори, се обособяват няколко ключови рискови
групи, които са обект на въздействието на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги.
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ДЕЦА
 Деца, настанени при близки и роднини
Настаняването на деца при роднини и близки е една от формите на споделена грижа в
рамките на разширеното семейство и намира широко приложение през последните
години. При тези деца е необходима подкрепа и на хората, които са поели грижа за
отглеждането им вместо техните биологични родители. Проблемите се отнасят до
потребностите на децата да получават адекватни грижи и до потребностите на
роднините и близките да бъдат подкрепяни при предоставяне на грижите за
настанените при тях деца. Броят на децата настанени при близки и роднини през 2016 г.
е 14, през 2015 г. е едно, а през 2014 г. - две деца.
 Деца, настанени в приемни семейства
Настаняването на деца в приемни семейства не е трайно решение на конкретния
проблем, въпреки това е превантивна мярка за настаняване в институция. Успешното
развитие на услугата приемна грижа, като алтернатива на институциите за деца, е
ключов елемент от реформата на системата за грижи за децата. Приемната грижа освен
алтернативна форма за отглеждане на детето извън институцията, е прилагана и в
ситуации, в които биологичните родители са живи и могат да се грижат за децата си, но
поради някакво стечение на обстоятелствата в момента нямат възможност да сторят
това. Причината често пъти е тежко заболяване на родителите, криза в семейството,
липса на родителски капацитет и др. С проекта „И аз имам семейство“, финансиран по
ОП РЧР 2007-2013, чиито партньор на Агенция за социално подпомагане е община
Троян се приложи нов подход при предоставяне на услугата приемна грижа. Увеличи
се броят на приемните родители/семейства, които да се грижат за деца в риск и
подкрепи процеса по деинституционализация. Предоставянето на услугата приемна
грижа продължава и в новия програмен период чрез Проект „Приеми ме 2015“,
финансиран по ОП РЧР 2014-2020, като проектните дейности ще се изпълняват при
прилагането на иновативен модел на взаимодействие по отношение на планиране,
управление и предоставяне на услугата, с оглед осигуряване на приемственост между
постигнатите резултати по предходната схема. През 2016 г. утвърдените приемни
семейства са 9, в част от тях са настанени 4 деца. През 2015 г. са настанени 2 деца, а
през 2014г. - 12 деца.
 Деца в многодетни или непълни семейства
Децата в многодетни семейства и деца с един родители или без родител често попадат в
групата на нередовно посещаващи училище и отпадналите.
Размерът и съставът и характеристиките на домакинството – структура, възраст,
равнище на образованост на родителите, в което израства детето, оказват влияние
върху него. Децата в многодетни семейства или в семейства на самотни родители по
принцип са изложени на по-голям риск от социално изключване и бедност. С цел
намаляване на риска от детска бедност е изключително важно, да се осигури развитие
на детето с максимален брой възможности.
От една страна са необходими мерки за ранна интервенция насочена към децата за
неутрализиране недостатъците на семейната среда и за подпомагане бъдещото им
развитие, превенция на отпадането от образователната система, и от друга страна
професионално консултиране и подкрепа на родителите, с оглед създаване на сигурна и
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добра среда за децата. Децата отглеждани в община Троян през 2016г. в непълни
семейства са 15, а в многодетни семейства са 104.
 Деца на непълнолетни родители
Непълнолетните родители срещат предимно субективни трудности за осъзнаване и
посрещане на потребностите на децата. Много често проблемите при децата са
провокирани от проблеми, свързани с родителския капацитет и липсата на услуги за
подкрепа на родителите. Броят на децата с непълнолетни родители през 2016 г. е 11,
при 20 за 2015г. и 9 за 2014 г.


Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго
нехуманно или унизително отношение или наказание в семейството
За децата жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно
или унизително отношение или наказание в семейството е необходимо е да се
предприемат мерки за защита правата на децата, координиране действията на всички
органи по закрила на детето и за прилагане на превантивни мерки или интервенции за
гарантиране нормалното физическо, умствено, нравствено и социално развитие на
децата. През 2016г. в община Троян няма регистриран случай на деца станали жертва
на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително
отношение или наказание в семейството. За 2015г. броят на децата е 3, а за 2014 г. е 6.
 Деца с противообществени прояви
Факторите, водещи до различни противообществени прояви и поведенчески проблеми
на децата са: занижения родителски контрол, раздялата в семейството – при разведени
родител и или родители в чужбина, бедност, безработица. Децата с противообществени
прояви и поведенчески проблеми в община Троян през 2016 г.: 36, които са извършили
престъпление (46 за 2015 г.) и 25 с възпитателни дела (45 за 2015 г.). От извършилите
престъпления 14 са малолетни, а 22 непълнолетни. Сниженият брой се дължи на
добрата социално-превантивна дейност и сътрудничество между институциите.
 Деца с увреждания
По данни на Дирекция „Социално подпомагане“ в Троян, през 2016 г. общият брой
деца с увреждания е 127, при 76 през 2015 г. и 86 през 2014 г. От 127-те за 2016 г. найголям е броят на децата с множествени увреждания - 66, следван от броя на децата с
физически увреждания - 45, с психични разстройства - 14 и с умствена изостаналост - 2.
Основните потребности на децата с увреждания са достъп до интегрирани
образователни услуги, адекватна здравна грижа, умения за самостоятелен живот,
достъпна архитектурна среда, осигуряване на възможности за професионална
квалификация и трудова реализация и др.
Анализът на потребности в община Троян показа необходимост за децата с увреждания
от дневна форма на грижа за осигуряване на комплексна подкрепа и социално
включване в приемаща и стимулираща развитието среда. Услугата ще даде възможност
за трудова реализация на родителите на децата с увреждания.


Свързани групи в риск – непълни и многодетни семейства, семейства на
деца с увреждания, непълнолетни родителите.
Семейството е основния източник на сигурност, чувство на принадлежност и приемане.
В редица случаи особено при непълните, многодетните семейства, семействата на лица
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с увреждания, непълнолетните родители, рисковете произтичат от редица субективни
трудности за справяне в конкретни ситуации. Ако те не бъдат подкрепени, проблемите
рефлектират върху всички членове на семейството, най-вече върху децата. В тази
целева група спадат млади родители и семейства, непълнолетните майки, с които се
работи за изграждане на умения за отговорно родителство и подкрепа при приемане и
отглеждане на детето. Често тези родители се нуждаят и от допълнителна подкрепа, за
да могат да продължат образованието си и професионалното си развитие.
ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
 Възрастни хора с увреждания
Броят на пълнолетните лица с увреждания на територията на община Троян към края на
2016 г. е 3626 лица, като същия се е увеличил спрямо 2015 г. с 382 лица. Най-висок е
броят на лицата с множествени увреждания 2679, следван от броя на лицата с
физически увреждания 780, психични увреждания 92 и умствена изостаналост 75 лица.
Броят на лицата с увреждания от община Троян, заявили ползване на социални услуги
чрез дирекция „Социално подпомагане“ през 2016 г. е 33. Младежите с физически
увреждания желаещи да ползват социална услуга – дневна форма са 6. От лицата
ползващи услуги в общността, в това число и резидентни услуги, най-голям е броят на
лицата с физически увреждания. През 2016 г. 84 хора с увреждания са ползвали
социални услуги в общността по проекти на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.
СТАРИ ХОРА
В община Троян, както в областта и страната, се наблюдава процес на демографско
застаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на
детското население и населението в трудоспособна възраст за сметка на увеличаване
дела на населението в над трудоспособна възраст. За 2016 г. данните за общината са:
13,20 % деца, 54,88 % в трудоспособна възраст и 31,92 % в над трудоспособна възраст.
Общата тенденция на застаряване поставя с особена острота проблема за грижите към
старите хора. Старите хора, обект на социално подпомагане в общината са 314, а броят
на самотно живеещите стари хора е 1258. През 2016 г. 18 стари хора са ползвали
социални услуги в общността по проекти на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.

2.3.

Изводи и състояние на мрежата от услуги в общината

2.3.1. Състояние на мрежата от услуги в общината
Мрежата от социални услуги на територията на община Троян е подробно описана в
приложение към аналитичния доклад.
В община Троян функционира една специализирана институция: Дом за стари хора
(ДСХ) в с. Добродан. Домът работи целогодишно на пълен капацитет (28 места), като
към 31.12.2016 г. броят на чакащите е 9 лица.
Социални услуги в общността:
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Резидентна грижа за деца и младежи без увреждания. Резидентна грижа за
деца и младежи без увреждания се предоставя в Център за настаняване от
семеен тип (ЦНСТ) в с. Дълбок дол с капацитет 14 места и заети към края на
2016 г. 12 места. За услугата няма чакащи за настаняване в края на 2016 г.
Резидентна грижа за възрастни с физически увреждания се предоставя от
Защитено жилище в с. Дълбок дол с капацитет 6 места. Услугата работи през
2016 г. с 4 ползватели, няма чакащи потребители за настаняване.
Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ) в с. Дълбок дол с
капацитет 10 места. Услугата работи с 8 младежи през 2016 г., няма чакащи
ползватели.
Център за обществена подкрепа (ЦОП) в гр. Троян с капацитет 30 места,
разкрита през м. октомври 2016 г.
Обществена трапезария по операция „Осигурявана на топъл обяд 2016“ на
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на найнуждаещите се лица. Чрез трапезарията се осигурява топъл обяд на 60 найнуждаещи се лица от общината.
В община Троян функционират и следните социални услуги, местна дейност:
домашен социален патронаж с капацитет 170 места, а от 01.01.2017 г. завишен
на 200 места; Център за временно настаняване в с. Добродан, с капацитет 4
места.
Други социални услуги в общността, които се предоставят на територията на
община Троян са услугите личен асистент, социален асистент и домашен
помощник, приемна грижа, финансирани със средства по ОП „РЧР“.
Други услуги предоставяни в общината в подкрепа на индивиди и групи в риск,
финансирани от общинския бюджет са: Център за хората с увреждания и
Културни клубове на пенсионера.

2.3.2. Изводи
Очертават се няколко извода за наличната мрежа от социални услуги в Община Троян:
 Достатъчни са дейностите за подкрепа на деца и младежи (и техните семейства)
с девиантно поведение, деца в риск от отпадане от училище, отпаднали вече от
училищната мрежа, с противообществени прояви, подкрепа на бременни и
майки, непълнолетни родители, които са в риск да изоставят децата си,
многодетни семейства, семейства от рискови общности.
 Социалните услуги, свързани с оказване подкрепа на родители и деца (училище
за родители, училищна подкрепа, информиране на децата за техните права и
отговорности, услуги за осмисляне на свободното време на деца, нормите и
ценностите на обществото и др.) са ограничени и недостатъчни. Услугите в
общността, предоставящи подкрепа за деца и семейства в риск, се предоставят в
рамките на новоразкрития в гр. Троян Център за обществена подкрепа, който
работи с пълен капацитет. Община Троян е доставчик на услугата „Приемна
грижа“, като партньор на АСП по проект „И аз имам семейство“, който премина
в проект „Приеми ме 2015“. Налице са регистрирани приемни семейства и
настанени в тях деца.
 Не е налична на територията на общината услуга, която да оказва подкрепа на
рисковата група деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или
всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в
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семейството, но към 2016 г. такава потребност не е идентифицирана, тъй като по
данни на ДСП Троян, за 2016 г., не са регистрирани такива случаи.
Резидентната грижа за деца/младежи без увреждания покрива нуждите на
целевата група. Тя се предоставя в ЦНСТ за деца/младежи без увреждания в с.
Дълбок дол.
Няма специализирани институции за деца с увреждания както на територията на
община Троян, така и в област Ловеч.
Единствената специализирана институция за лица с увреждания в област Ловеч
е Дом за възрастни с физически увреждания в с. Сливек, община Ловеч. За
услугата има чакащи, което затруднява достъпа на нуждаещите се от община
Троян.
Наличните социални услуги в общността, които оказват подкрепа на деца и
възрастни с увреждания не покриват напълно нуждите, съобразно вида
увреждания. Наблюдава се превес на услугите за възрастни с физически
увреждания. При редица социални услуги за деца или възрастни с увреждания е
налице смесване на група физически увреждания с друг вид – ментални или
умствени. В общината не се предоставят услуги в общността за лица с психични
увреждания и деменция. На областно ниво се предоставят в община Ловеч - едно
защитено жилище за лица с тежки психични заболявания с капацитет 8 места и
пълна заетост и един Дневен център за лица с тежки психични заболявания с
капацитет 30 места. Услуги в общността в подкрепа на хората с увреждания
(деца и възрастни) в община Троян се предоставят от Дневен център за
възрастни с увреждания и Защитено жилище за лица с физически увреждания в
с. Дълбок дол. Услуги в общността се предоставят в домашна среда от Център за
интегрирани междусекторни услуги, създаден по Процедура „Независим
живот“, финансирана по ОП РЧР 2014-2020. Чрез Центъра към края на 2016 г.
112 лица с увреждания и възрастни в невъзможност да осигуряват ежедневните
си потребности, както и техните семейства получават професионална подкрепа
за социално включване. До март 201 6г. в общината се предостави услугата
„Личен асистент“ в рамките на Проект „Нови възможности за грижа”, по
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
“Нови
алтернативи” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020. Чрез Дирекция „Социално подпомагане“ Троян се предоставя услугата
„личен асистент“ на ограничен брой лица, отговарящи на изискванията на
Национална програма „Асистенти на хората с увреждания“.
Грижата за стари хора се осъществява чрез специализираната институции за
стари хора Дом за стари хора в с. Добродан и домашния социален патронаж,
чрез който освен доставка на храна се предоставят и услугите медицинско
наблюдение и социално включване. Процедура „Независим живот“,
финансирана по ОП РЧР 2014-2020 също предоставя възможност за почасово
предоставяне на услуги в общността или в домашна среда на хора над 65
годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване.
За 60 крайно нуждаещи се лица, с доказана липса на доходи, е осигурена
услугата обществена трапезария по операция „Осигурявана на топъл обяд 2016“
на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на
най-нуждаещите се лица.
Проблем в социални услуги е липсата на достатъчно специалисти – логопеди,
психолози, социални работници, медицински персонал, рехабилитатори,
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специални педагози. Една от основните причини е ниското ниво на заплащане,
което прави работните места непривлекателни.
Външните доставчици на социални услуги в община Троян осигуряват система
за повишаване на квалификация и мотивация на персонала в социалните услуги,
подкрепа на персонала за работа със специфичните групи в риск. Провежданите
супервизии - индивидуална и групова, включването на персонала в
допълнителни обучения, консултации, методическа подкрепа, споделяне на
опит, осигуряват по-добро качество на предоставяните услуги.
Значителна част от социалните услуги се разкриват чрез европейско
финансиране, тъй като общината не разполага с достатъчен финансов ресурс, но
ползвайки модела на „допълващо“ финансиране, чрез публично-частно
партньорство, поетапно в община Троян се разкриват нови социални услуги,
съобразно доказани потребности на общността.
По вид на финансиране в общината най-голям дял заемат социалните услуги –
държавно делегирана дейност. Общината осигурява ежегодно собствен
бюджетен ресурс за финансиране, дофинансиране или съфинансиране на
социални услуги, проекти и съвместни дейности с други организации. С
решение на общински съвет е изградена практика за подпомагане и стимулиране
раждаемостта, чрез финансова помощ за млади семейства, които живеят и
отглеждат децата си на територията на общината. По решение на общински
съвет Троян се отпускат еднократни финансови помощи. Създаден е Общински
фонд за подпомагане лечението на нуждаещи се жители на община Троян. Сред
всички община в областта, община Троян има най-голяма финансова
ангажираност в подкрепа на социалните услуги, дейности и проекти в
социалната сфера, които се развиват на нейна територия. Центърът за временно
настаняване в с. Добродан се финансира изцяло чрез общинския бюджет. С
европейско финансиране и/ли чрез партньорство общината реализира услугата
приемната грижа и услугите в домашна среда – личен, социален асистент,
домашен помощник.
Община Троян разполагат със свободен сграден фонд и/или терени, които могат
да се използва за разкриване на социални услуги, развитие на дейности,
подкрепящи уязвими групи на територията.
Община Троян е единствената община на територията на областта, а вероятно и
в страната, която е възложила чрез конкурси на външни доставчици
предоставянето на всички социални услуги на територията на общината,
включително и услугите местна дейност. Считаме, че това допринася за повисокото качество на предоставяните услуги, използвайки опита и
компетентността на доставчиците, осигурява допълнително финансиране от
доставчика и снижава разходите от общинския бюджет за услугата Домашен
социален патронаж, поради възможности за сключване на директни договори с
доставчици и производители на хранителни продукти. От друга страна
облекчава общинската администрация с ангажимента по организация и
управление на социалните услуги, което би довело до увеличаване на персонала.
Общината е запазила само контролните функции по изпълнението на
договорите, сключени за срок от 5 години.
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Общи заключения и стратегически намерения
Социалните услуги следва да се развиват гъвкаво, да са адекватни на
потребностите на хората и на външната среда. Съществуват редица фактори на
макроравнище, които оказват влияние върху действията на доставчиците на
социални услуги – националните приоритети, законодателната рамка,
възможностите за финансиране. Предстоящите за изготвяне документи като
Закона за социалните услуги и Плана за действие към Националната стратегия за
дългосрочна грижа могат да окажат влияние върху развитието на мрежата от
социални услуги на областно ниво. Стратегията за развитие на социалните
услуги следва да съответства с националните приоритети за развитие на
интегрирани услуги, разширяване на мрежата от подкрепящи услуги,
продължаване на процеса по деинституционализация на грижите за деца,
възрастни, хора с увреждания, стари хора.
Финансирането е един от най-важните фактори на макроравнище, който оказва
влияние върху стратегическото планиране. Наблюдава се сериозен дял на
социалните услуги, финансирани чрез държавно делегираните дейности, което в
известна степен стеснява кръга на видовете социални услуги, които се
предоставят.
Ограничените възможности за осигуряване на държавно финансиране влияят
директно върху разкриването на нови социални услуги и осигуряването на
устойчивост на социалните услуги, разкрити по проекти и програми.
Съществуват редица демографски фактори на общинско ниво, които оказват
пряко влияние върху формирането на рискови групи – застаряващо население,
ниска раждаемост и задържащо се високо равнище на смъртност.
Действията в секторите образование, здравеопазване, пазар на труда влияят в
голяма степен на социалната сфера и пораждат различни рискове сред уязвимите
индивиди, групи и общности.
Затрудненият достъп до здравеопазване на населението от малките и изолирани
населени места и най-вече на хората с увреждания, липсата на достатъчни
здравни услуги във всички населени места и болнична помощ, като и
съществуващите ограничения в архитектурната среда, са сериозна предпоставка
за развитие на редица рискове.
Ниското ниво на образование е фактор, водещ до бедност и социално
изключване, поради което от ключово значение за превенцията е равният достъп
до образование за всички деца. Предприетите мерки в сектора на образованието
определят реализацията на младите хора на пазара на труда и влияят върху
дохода на населението. Липсата на образование води до липсата на
конкурентост при търсене на работа, като това в най-голяма степен се отнася за
хората с увреждания. На практика възможностите за работа на хора с
увреждания са силно ограничени, което поражда редица рискове за тях.
Ефективност на мерки, които ще се заложат в стратегията за развитие на
социалните услуги е възможна само, чрез взаимодействие между свързаните
сектори на социалните услуги като здравеопазване, образование, пазар на труда.
Наличните социални услуги в общината покриват част от нуждаещите се
индивиди и групи. Липсват социални услуги за лица с психични разстройства и
деменция, дневна форма на услуги за деца и младежи с увреждания в гр. Троян.
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Развитието на социалните услуги е процес, който следва да се реализира
съгласувано и в партньорства на всички управленски нива – държава – област –
община, както и между всички заинтересовани страни и свързани сектори –
образование, здравеопазване, пазар на труда.
Социалните услуги са ключов фактор за ефективно социално включване и
участие в живота на обществото на уязвимите групи.

В процеса на развитие на наличната мрежа от социалните услуги е от ключово
значение следването на приоритетите в сферата на социалните услуги:
Развитие на услугите за превенция
Планирането на социалните услуги следва да постави специален акцент в действията за
превенция. Голяма част от потребностите на уязвимите групи са резултат от
неспособността им да се впишат в съществуващите социални модели. Планираното
инвестиране на средства и развитие на услуги за превенцията ще спомогне голяма част
от уязвимите групи да получават подкрепа предварително, за да не се допусне
изпадането им в тежко състояние, което да доведе до необходимостта от прилагане на
специализирани и често свързани с повече ресурси начини на подкрепа.
Опитът до сега показва, че инвестирането в услуги за превенция е в пъти по ефективно,
както по отношение ранната реакция и предотвратяване на проблема, така и по
отношение на вложените ресурси – човешки, материални, финансови.
Деинституционализация на грижите
Деинституционализацията като процес следва да се разглежда широко на всички нива,
не само като процес на замяна на институционалната грижа, а с акцент и върху
превенция на рисковете, ранната интервенция, подкрепата за семействата и близките и
др.
Развитие на услугите, предоставящи грижа и услуги в семейна среда и в общността
При услугите, заместващи семейната грижа и резидентния тип грижа целта е да се
заместят или облекчат семействата в грижата им за близките поради фактори, свързани
с възраст или увреждане. Съществена роля за подкрепа на децата и семействата, лицата
с увреждане и възрастните хора за реализиране на процеса на деинституционализация
имат формите на социални услуги, предоставяни в общността и от резидентен тип,
които са алтернатива на институционалната грижа. Резидентната грижа задоволява
ежедневните потребности и живеене в среда, близка до семейната. Грижата за
ежедневните потребности на потребителите, особено на тези с увреждания в голяма
част не се покриват в резидентната услуга. Поради тази причина трябва да се търсят
начини за развитие именно на подкрепящите услуги, които биха задоволили
специфичните нужди на потребителите – рехабилитация, консултации – социални,
психологически, юридически; социална интеграция и др.
Интегриран подход
Целта на подкрепата за уязвимите групи е да се постигне по-високо качество на техния
живот, което означава независимост и реално участие в социалния живот. Тази цел
може да бъде постигната при прилагане на интегриран подход, който включва от една
страна предоставянето на социални помощи и подкрепа, заедно с осигуряването на
достъпна среда, от друга – осъществяване на междусекторен подход, който обединява
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ресурсите на публичните сектори образование, здравеопазване и социален и от трета –
координация на всички нива между институциите, ангажирани в провеждането на
публични политики. Използването на интегрирания подход е предпоставка за
осъществяване на междусекторни и иновативни социални услуги, които са с широк
спектър на действие и ефективност.
Мобилност на социалните услуги
В разбирането и представянето на социалните услуги трябва да залегнат мобилните
форми на социални услуги, които се предоставят на мястото, където живеят
потребителите.
Мобилните
социални
услуги
допринасят
за
по-добро
информиране, улесняване и осигуряване на достъп на уязвимите групи до социални
услуги, а в някои случаи и в промяна на среда, където възниква проблема. Дейностите,
които ще залегнат в Стратегията за развитие на социалните услуги, следва да подобрят
качеството и достъпа до социални услуги, да създадат условия за независим живот на
изведените рискови групи.
Индивидуален подход
Поставянето на потребителят и неговите нужди в центъра и задоволяването на неговите
потребности, водят до ефективност на планираните мерки. Предоставянето на социална
подкрепа трябва да осигурява от една страна равен достъп, а от друга съчетание на
разнообразни услуги предвид индивидуалните потребности.
Насърчаване на партньорствата
Важно за развитието на модерна и адекватна на потребностите мрежа от социални
услуги е насърчаването на партньорствата на различни нива: община и заинтересовани
страни за търсене на най-добрата подкрепа, партньорства между свързаните сектори,
главно при използването на интегрирания подход на предоставяне на социална
подкрепа, публично-частните партньорства. Основните положителни аспекти от
прилагането на публично-частно партньорство е: да се компенсират разходите и да се
сподели риска, което се постига чрез използване на различни обществени прерогативи,
като инструмент на бюджета, публична собственост, законодателни разпоредби.
Предизвикателствата в общинската социалната политика за развитие, устойчивост и
качество на социалните услуги могат да бъдат посрещнати единствено, чрез активното
партньорство между държава, общини и гражданския сектор.
Предоставяне на социални услуги в пазарна среда
Предоставянето на социалните услуги в пазарна среда е част от процеса на
децентрализацията на социалните услуги. Първият етап на децентрализацията е
делегирането правата за предоставяне на социалните услуги от централната власт към
общините. Важен за предоставянето на социалните услуги в пазарна среда е втория
етап – правото на общините да отдадат предоставянето на услугите на частни
доставчици. То е ефективна алтернатива, при което:
 ясно са разграничени контрол и предоставяне;
 местната власти се разтоварва от директното предоставяне на услугата, като в
същото време фокусира дейността си върху нейното финансиране и контрол;
 стимулира се конкуренцията, която увеличава отговорността и качеството;
 по-прозрачно е разходването на публичните средства;
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улеснено е привличането на допълнително финансиране за услугите, от
източници достъпни само за частния сектор.

Развитие на човешките ресурси
Развитието на наличната мрежа от социални услуги е немислимо без обезпечаване на
дейностите с необходимия човешки ресурс в различните етапи на планиране, на
управление, на предоставяне на социални услуги.
Насърчаване развитието на социалното предприемачество
Една от основните цели на стратегията за растеж на Европейския съюз (ЕС) през
следващото десетилетие - "Европа 2020", е развитието на социалното
предприемачество и утвърждаването му като бизнес модел, който генерира социална
стойност, допринася за постигането на интелигентен и устойчив растеж и
същевременно спомага за намаляване на бедността и социалното изключване. Поради
тази причина през новия програмен период за цяла Европа са предвидени повече
средства за финансиране на проекти на социални предприятия. Затова е много важно
стимулиране развитието на неправителствения сектор, взаимодействието и
партньорството му с останалите заинтересовани страни.
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Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните
услуги
Визия и цели
1.1. Визия
Взаимодействие и партньорство за превенция на риска, надграждане и
ефективно развитие на мрежата от социални услуги в община Троян спрямо
нуждите на целевите групи и техните индивидуални потребности.
Визията на iтратегията е ориентирана към развитието на модерна и
адекватна, последователна и устойчива политика в областта на социалното
включване, основана на интегрирания подход и партньорства на различни нива
за търсене на най-добрата подкрепа и предоставяне на по-качествени и ефективни
социални услуги.
1.2. Ценности и принципи
Социалните услуги са ключов фактор за ефективно социално включване и участие в
живота на обществото на уязвимите групи. Основна ценност на стратегията за развитие
на социалните услуги е всяко човешко същество със своята уникалност на
възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол,
увреждане, възраст, социално положение.
Стратегия утвърждава следните ценности и принципи при планирането и
предоставянето на социални услуги:

Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички
индивиди и групи в риск;

Зачитане на човешките права и съответствие на социалните услуги с
международно признатите права на човека и права на детето;

Водещи са интереси на детето и потребителите при планиране и предоставяне на
социални услуги;

Планиране основано на конкретните нужди и потребности на потребителите;

Равен достъп до услуги за всички рискови групи и уязвими общности на
територията на общината;

Насърчаване развитието на услугите в общността;

Ефективност и ефикасност на социалните услуги;

Иновативност и гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните
услуги и мерки;

Прозрачност и отчетност при планирането и усвояването на финансовите
средства;

Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички
заинтересовани страни;
Стратегията ще следва 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

31

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
2016-2020

хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните
подзаконови нормативни актове.
1.3.

Направления и приоритети на стратегията

1.3.1. Направление 1: Деца, младежи и семейства в риск
Направление 1: ДЕЦА, МЛАДЕЖИ, ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК
Приоритетни целеви групи: изоставени деца, настанени при близки и роднини,
настанени в приемни семейства, в многодетни или непълни семейства, деца на
непълнолетни родители, деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или
всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в семейството,
деца със специални образователни потребности, деца с противообществени прояви,
бездомни деца и лица, деца и лица получили полицейска закрила, деца с девиантно
поведение, извършили престъпление, със зависимости, живеещи на улицата, непълни и
многодетни семейства, семейства на деца с увреждания, непълнолетни родители и др.
Приоритети: индивидуален и интегриран подход при предоставянето на подкрепа,
развитие на услуги за превенция, деинституционализация на грижите, мобилност на
социалните услуги, развитие на човешките ресурси за предоставяне на качествена и
адекватна на нуждите подкрепа.
1.3.2. Направление 2: Хора с увреждания
Направление 2: ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Приоритетни целеви групи: Деца и възрастни с различни видове увреждания.
Приоритети: индивидуален и интегриран подход при предоставянето на подкрепа,
развитие на услуги за превенция, деинституционализация на грижите, развитие на
услугите в семейна среда и в общността, мобилност на социалните услуги, развитие на
човешките ресурси за предоставяне на качествена и адекватна на нуждите подкрепа.
1.3.3. Направление 3: Стари хора
Направление 3: СТАРИ ХОРА
Приоритетна целева група: Стари хора без близки и роднини, с ниски доходи, с
невъзможност да се обслужват сами, със здравословни проблеми, бездомни стари хора.
Приоритети: Индивидуален и интегриран подход при предоставяне на подкрепа,
развитие на услуги в общността и в домашна среда, развитие на човешките ресурси за
предоставяне на качествена и адекватна на нуждите подкрепа.
1.4.

Цели и индикатори

1.4.1. Общи и конкретни цели
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Направление 1: Деца, младежи, лица и семейства в риск
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата, младежите, лицата и семействата в
риск, като се предотврати появата и развитието на рискови фактори, създадат условия
за подкрепа и предоставяне на качествени социални услуги, чрез:
Конкретна цел 1.1. Услуги за превенция – превенция на рисковете, ранна
интервенция, услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси, развиване на
умения за живот, превенция на рисково поведение, превенция на изоставянето, умения
за родителстване и др.;
Конкретна цел 1.2. Услуги за социална интеграция и реинтеграция – услуги в
подкрепа личностното развитие и способности, умения за самостоятелен живот,
консултиране, рехабилитация и др.;
Конкретна цел 1.3. Услуги предоставящи грижа – услуги заместващи семейната грижа
(приемна грижа, грижа при близки и роднини, осиновявания, заместваща грижа),
резидентен тип грижа.

Направление 2: Хора (деца и възрастни) с увреждания
Обща цел 2. Създаване на условия за социално включване и интегриране на хората с
увреждания, чрез:
Конкретна цел 2.1. Услуги за превенция – превенция на рисковете и ранна
интервенция, подкрепа и консултиране на близките на хората с увреждания;
Конкретна цел 2.2. Услуги за социално включване - услуги в подкрепа личностното
развитие и способности, умения за самостоятелен живот, консултиране, рехабилитация
и др.;
Конкретна цел 2.3. Развитие на услуги в общността като алтернатива на институциите;
Конкретна цел 2.4. Развитие на услуги в домашна среда;
Конкретна цел 2.5. Квалифицирана помощ и интегрирани здравно-социални услуги.
Направление 3: Стари хора
Обща цел 3. Подобряване качеството на живот на старите хора, чрез:
Конкретна цел 3.1. Развитие на услуги в общността като алтернатива на институциите.
Конкретна цел 3.2. Развитие на услуги в домашна среда.
Конкретна цел 3.3. Специализирана подкрепа за стари хора.
1.4.2. Ключови индикатори за постиженията на стратегията
Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години следва да
подобри качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в
неравностойно положение. Планираните интервенции очертават общата картина на
развитието на мрежа от социални услуги на общинско ниво за периода от 2016 до 2020
година.
Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите години следва да
подобри качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в
неравностойно положение. Основните индикатори за постиженията на стратегията
обхващат:
 Развитие на услуги за превенция и ранна интервенция;
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Мерки и дейности за недопускане настаняването и отглеждане на деца извън
биологичното семейство;
 Осигурена заместваща семейна грижа;
 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с
увреждания и старите хора;
 Намален брой на лицата с увреждания и старите хора, настанени в
специализирани институции;
 Осигурени услуги за подкрепа и грижи в домашна среда за хората с увреждания
и старите хора в общината с приоритетно обхващане на самотноживеещите в
населени места;
 Развитие на социалната икономика на територията на общината;
 Повишен капацитет за управление и предоставяне на социалните услуги в
общината;
 Развит мобилен компонент на наличните социални услуги и разширен
териториален обхват на предлаганата подкрепа;
Количествените и качествени индикатори са разписани подробно в логическа рамка и
ключови индикатори за успех.

2. Интервенции – социални услуги и мерки
2.1. Мерки и дейности по Направление 1: Деца, младежи, лица и семейства в
риск
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата, младежите, лицата и семействата в
риск, като се предотврати появата и развитието на рискови фактори, създадат условия
за подкрепа и предоставяне на качествени социални услуги, чрез:
Конкретна цел 1.1. Услуги за превенция – превенция на рисковете, ранна
интервенция, услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси, развиване на
умения за живот, превенция на рисково поведение, превенция на изоставянето, умения
за родителстване и др.
Мярка 1.1.1. Осигуряване на достъп до социални ресурси.
Дейност 1.1.1.1. Информиране и консултиране на деца, младежи в риск и техните
семейства за възможностите им за учене, подобряване и повишаване на нивото на
образование, извънучилищни дейности и дейности за осмисляне на свободното време,
социална закрила и социални услуги;
Дейност 1.1.1.2. Информиране и консултиране на младежи в риск и техните
семействата за възможностите за кариерно консултиране и трудова реализация;
Дейност 1.1.1.3. Информиране и консултиране на деца, младежи и семейства в риск за
възможности за достъп до социално подпомагане, социална закрила и социални услуги
на територията на общината.
Дейност 1.1.1.4. Мобилна социална работа /услуги по осигуряване на достъп до
социални ресурси на ЦОП, ОЗД към ДСП с цел активно търсене и оказване на подкрепа
на деца и семейства във високорискови общности /жени с рискова бременност; деца –
жертви на експлоатация; трайно отпаднали от училище деца и деца, които са в
ситуация на социална изолация, както и на техните семейства/.
Мярка 1.1.2. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за
превенция на рисково поведение.

34

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
2016-2020

Целта на мярката е придобиване на знания и умения, развиване на нагласи за
поведение, подпомагащо пълноценното развитие на детето, социална интеграция и
семеен живот.
Дейност 1.1.2.1 Провеждане на образователните и информационни програми,
кампании, обучения организирани от училища, съвместно с ЦОП, МКБППМН, РУ Троян и други партньори от социалната сфера и сферата на образованието за подкрепа
на деца и младежи с рисково поведение и техните родители.
Дейност 1.1.2.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата
чрез Центъра за подкрепа за личностно развитие, групи към читалищата, спортни и
културни клубове, дейности организирани от НПО, училищата на територията на
общината.
Мярка 1.1.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение
при децата и младежите в риск.
Дейност 1.1.3.1. Съвместни дейности на Местните комисии за борба с
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), ОЗД към
ДСП, ЦОП в подкрепа на деца с рисково поведение.
Дейност 1.1.3.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД към ДСП – консултации,
посредничество и подкрепа за деца, жертви на насилие, зависимости, както и
специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви,
насилие, рисково поведение.
Мярка 1.1.4. Услуги и мерки за здравна профилактика за деца и семейства.
Дейност 1.1.4.1. Програми, информационни кампании, обучения, насочване,
консултации за здравна профилактика, сексуално и репродуктивно здраве и поведение,
съвместно или по отделно с ЦОП, здравни медиатори, медицински специалисти,
педагози и психолози.
Дейност 1.1.4.2. Продължаване дейността на здравните медиатори за посредничество
при достъп до здравни услуги, профилактика, превенция на изоставането, подкрепа на
майчинството в ромските общности.
Дейност 1.1.4.3. Подкрепящи дейности за намаляване броя на здравно неосигурените
лица и подобряване здравния и социалния статус на малцинствените рискови групи.
Мярка 1.1.5. Превенция на изоставянето.
Дейност 1.1.5.1. Ранна превенция на изоставянето и подкрепа за задържане на
новородените деца в биологичното семейство чрез съвместни дейности на ЦОП, ОЗД
към ДСП, родилно отделение, личните лекари, здравните медиатори.
Дейност 1.1.5.2. Дейности на ЦОП за консултиране и подкрепа на бъдещи майки и
родители в риск да изоставят децата си, както и с разширения кръг на семейството.
Мярка 1.1.6.: Развиване и подкрепа на умения за родителстване, превенция на
неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда.
Дейност 1.1.6.1. Консултиране и подкрепа за изграждане на родителски капацитет чрез
дейности на ЦОП.
Конкретна цел 1.2. Услуги за социална интеграция и реинтеграция – услуги в
подкрепа личностното развитие и способности, умения за самостоятелен живот,
консултиране, рехабилитация и др.
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Мярка 1.2.1. Подкрепа за развитие на личностното развитие и способности на
децата
Дейност 1.2.1.1. Разкрит Център за подкрепа на личностното развитие в община Троян.
Дейност 1.2.1.2. Развитие на способностите на децата да разбират по-добре себе си,
другите и света чрез специфичния език на изкуството, на спорта, в условията на
взаимодействие в група – групи по танци, изкуство, ателиета, отборни спортове и др.
Мярка 1.2.2. Развитие на умения за самостоятелен живот
Дейност 1.2.2.1. Дейности на специалистите в социалните услуги за деца по отношение
оценка на тяхното ниво на социална компетентност, формиране на нагласи и
поведенчески практики за самостоятелен живот.
Мярка 1.2.3. Консултиране и подкрепа.
Дейност 1.2.3.1. Продължаване дейността на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в
гр.Троян, разкрит считано от 01.10.2016 г.
Дейност 1.2.3.2. Увеличаване на капацитета на Център за обществена подкрепа /ЦОП/
гр. Троян до 2020 на 40 места.
Мярка 1.2.4. Рехабилитация.
В настоящата мярка, рехабилитацията се разглежда като комплексна система от
образователни, педагогически, социално-икономически и психологически дейности,
както и като продължителен процес, допълващ физическото възстановяване, насочен
към самостоятелност и пълноценно участие в живота на обществото. Мерките за
медицинската и профилактична рехабилитация са описани в Приоритет 2 „Хора с
увреждания“, тъй като включва дейности по идентификация на уврежданията,
медицинска и функционална диагностика, физикална терапия и други имащи
отношение към физическото възстановяване и подкрепа.
Дейност 1.2.4.1. Дейности, осигуряващи професионална рехабилитация, чрез
подготовка и подкрепа на уязвими групи и индивиди за започване на работа в
съответствие с тяхното здравословно състояние, повишаване нивото на образованието
и квалификация. В дейността се включват реализирането на Квалификационни курсове
и програми за подобряване достъпа до заетост на уязвими групи, финансирани по ОП
РЧР 2014-2020 в партньорство с ДБТ.
Дейност 1.2.4.2. Осигуряване на заетост на младежи с увреждания, които имат
художествени умения и желание да ги развиват с наставници от Сдружение „Задруга на
майсторите на художествени занаяти“ гр. Троян чрез социално предприятие за трудова
заетост на хора с увреждания /проектно финансиране и публично частно партньорство
/ПЧП/ с организации на хората с увреждания/ до 2020 г.
Дейност 1.2.4.3. Дейности по осигуряване на социална рехабилитация в подкрепящите
услуги в общността – ЦОП, Център за подкрепа за личностно развитие и др. за
създаването на условия за социални контакти, творчество и художествено-творчески
изяви, рекреационни дейности, информация и др.
Дейност 1.2.4.4. Дейности по осигуряване на психологическа рехабилитация в
подкрепящите услуги в общността - ЦОП, Център за подкрепа за личностно развитие и
др., насочена към възстановяване и поддържане на психическото равновесие и
възможности за дейност, подпомагане процеса на социализация и социално включване.
Мярка 1.2.5. Услуги предоставящи храна на лица в риск.
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Дейност 1.2.5.1. Предоставяне на топъл обяд и съпътстващи мерки на лица и
семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от
правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства,
получаващи минимални пенсии (пенсия за осигурителен стаж и възраст; пенсии за
инвалидност; наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност), скитащи и
бездомни деца и лица на територията на община Троян. От м. септември 2016 г. в
рамките на Проект „Предоставяне на топъл обяд за лица от уязвими групи в Община
Троян“, финансиран чрез средства от Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане, процедура BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл
обяд - 2016" се предоставя топъл обяд и съпътстващи мерки в една обществена
трапезария на 60 потребителя. Услугата се предоставя от външен доставчик.
Конкретна цел 1.3. Услуги предоставящи грижа – услуги заместващи семейната
грижа (приемна грижа, грижа при близки и роднини, осиновявания, заместваща грижа),
резидентен тип грижа.
Мярка 1.3.1. Заместваща семейна грижа
Дейност 1.3.1.1. Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез
продължаване предоставянето на услугата приемна грижа в партньорство с Агенция за
социално подпомагане по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова „Приеми ме 2015“, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 на територията на
община Троян.
Дейност 1.3.1.2. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и
неглижирани деца, след като е изчерпана възможността за грижа в биологичното
семейство, чрез мерки на закрила от ОЗД към Д“СП“. Съвместни дейности с Център за
обществена подкрепа за подкрепа на близките и роднините, полагащи грижа за деца.
Дейност 1.3.1.3. Услуги в подкрепа на осиновяването – информиране, консултиране и
обучение на кандидати за осиновители и на осиновители от ОЗД към ДСП и Център за
обществена подкрепа - Троян.
Мярка 1.3.2. Осигуряване на резидентна грижа.
Дейност 1.3.2.1. Продължаване предоставянето на услугата Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждания на територията на община Троян, с.
Дълбок дол като държавно делегирана дейност с капацитет 14 места.
Дейност 1.3.2.2. Предоставяне на услугата Център за временно настаняване на
територията на община Троян, с. Добродан – местна дейност, финансирана от
общинския бюджет с капацитет 4 места.
Дейност 1.3.2.3. Разкриване на Социални жилища до 2020 г. – общинско и проектно
финансиране на територията на община Троян с капацитет 20 места. Услугата цели
задоволяване на жилищни нужди на хора в невъзможност да ги осигурят. Подкрепа за
изграждане на социални жилища, чрез предоставяне на: общински терени с изградена
инфраструктура и типови проекти за изграждане на жилища от нуждаещите се.

37

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
2016-2020

Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в община Троян – Направление 1: Деца, младежи,
лица и семейства в риск
№

Община Троян
Услуга - име, вид

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

2015

Капацитет
2016 2020

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

Местоположение

Превантивна,
диагностична,
рехабилитационна, корекционна и
ресоциализираща работа с деца и
ученици
за
подобряване
на
образователните резултати и развитие
на личността на детето и ученика.
Отглеждане на деца в риск, в семейна
среда, което осигурява за определен
период от време сигурна и безопасна
среда за детето, която допринася за
неговото пълноценно физическо,
психическо и емоционално развитие;
подготовя детето за самостоятелен
живот и обучение/развиване на
умения за справяне самостоятелно.

гр. Троян

Статус към 2015 г. и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Направление 1: Деца, младежи, лица и семейства в риск
1

Център
за
подкрепа
за
личностното
развитие

2

Приемна грижа

3

Квалификацион
ни курсове и
програми
за
подобряване
достъпа
до
заетост
на

Деца от 3 до 6 години
и ученици от 7 до 16
години с потребност
от
подкрепа
за
личностно
си
развитие
Деца в риск, изведени
от СУ или семейство

Община Троян

Община Троян

Лица и семейства в
риск, продължително
безработни, с ниска
степен
или
без
образование

Община Троян

-

-

6

8

10

-

-

-
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Включване
в
квалификационни
курсове за придобиване на професия;
посредничество за осигуряване на
заетост;
Подкрепа
за
реинтеграция,
преодоляване на бедност и социално

гр. Троян

Стартира през 2016 г.
след преобразуване на
Детски педагогически
център в гр. Троян.

Налична
услуга,
финансирана
по
процедура
на
безвъзмездна
финансова
помощ
„Приеми ме 2015“,
финансирана по ОП
РЧР 2014-2020;
След приключване на
проекта, осигуряване
на устойчивост като
държавно делегирана
дейност.
В
Разширяване
на
партньорство възможностите
и
с ДБТ Троян наличните мерки.
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№

4

Община Троян
Услуга - име, вид
уязвими групи
(по проекти на
ОП РЧР 20142020г.)
Здравни
медиатори
(ДДД)

5

Обществена
трапезария
(Проектно
финансиране)
/топъл обяд и
съпътстващи
мерки/

6

Център
обществена
подкрепа
(ДДД)

за

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

2015

Капацитет
2016 2020

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

Местоположение

Статус към 2015 г. и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Уязвими групи от
компактни
ромски
общности:
деца, непълнолетни
или
малолетни
бременни, възрастни
хора, хронично болни,
здравно неосигурени
Скитащи и бездомни
лица, лица с доказана
липса на доходи и
близки, които да се
грижат
за
тях,
установени от ДСП –
Троян,
лица
и
семейства на месечно
подпомагане по реда
на чл. 9 от ППЗСП.

Община Троян

2

2

2

Посредничество за достъп до здравни
услуги
в
ромските
общности,
профилактика за деца и възрастни;
участие в превенция на изоставянето,
дейности в подкрепа на майчинството

гр. Троян и
селата
на
общината

Налични
здравни
медиатори
на
територията
на
Община Троян.

гр.Троян и 19 села в
общината

160

60

60

Деца и семейства в
риск: деца в риск от
отпадане от училище;
деца необхванати и
отпаднали
от
училище; семейства с
проблеми-социални,
битови,
здравни;
приемни
родители,

Национален обхват

30

40

Осигуряване на топъл обяд и Приготвянет
съпътстващи мерки за 60 лица от о на храна се
целевата група.
осъществява
в
с.
Добродан
и се доставя
в селата с
автомобилит
е
на
Домашен
социален
патронаж.
Комплекс от социални услуги, гр.Троян
свързани
с
извършване
на
рехабилитация,
социално-правни
консултации,
образователно
и
професионално
ориентиране,
изготвяне
и
осъществяване
на
индивидуални програми за социално
включване. Мобилни екипи за
предоставяне на услугата в малките

Налична услуга от м.
септември 2016 г.,
финансиране
чрез
средства
от
Оперативна програма
за храни и/или основно
материално
подпомагане,
процедура
BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл
обяд - 2016".
Налична
социална
услуга, разкрита през
2016 г.
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№

Община Троян
Услуга - име, вид

7

8

9

Център
за
временно
настаняване
(Общинско
финансиране)
Дофинансирана
от доставчика с
1%
над
осигурените от
ОБ средства
ЦНСТ
за
деца/младежи
без увреждания
Социални
жилища
(Общинско
проектно
финансиране)

и

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват
осиновители; деца с
противообществени
прояви

2015

Капацитет
2016 2020

Краткосрочна услуга
за лица в риск
временно или трайно
останали без дом.

Община Троян

4

4

4

Деца и младежи без
увреждания, изведени
от
специализирани
институции
или
живеещи в риск
За хора с доказана
нужда от жилище и
невъзможност да си
го осигурят сами

Национален обхват

14

14

14

Община Троян

-

-

20

40

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки
за развитие на услугата
населени места. Консултиране и
подкрепа на семейства в риск,
оценяване и обучение на бъдещи
приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви.
Социална
работа,
консултиране,
медицинска
и
социална
рехабилитация, подкрепа за социално
включване.

Местоположение

Статус към 2015 г. и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

с. Добродан
Община
Троян

Налична
услуга.

социална

Предоставяне на подслон и ежедневни
грижи за деца и младежи в риск, в
среда близка до семейната

с. Дълбок
дол,
Община
Троян

Налична
услуга.

социална

Задоволяване на жилищни нужди на
хора в невъзможност да ги осигурят.
Подкрепа за изграждане на социални
жилища, чрез предоставяне на:
общински
терени
с
изградена
инфраструктура и типови проекти за
изграждане на жилища от нуждаещите
се.

гр. Троян

Нова, за планиране и
разкриване до 2020г.
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2.2. Мерки и дейности по Направление 2: Хора с увреждания
Обща цел 2. Създаване на условия за социално включване и интегриране на хората с
увреждания, чрез:
Конкретна цел 2.1. Услуги за превенция – превенция на рисковете и ранна
интервенция, подкрепа и консултиране на близките на хората с увреждания.
Мярка 2.1.1 Информиране, превенция на рисковете, ранна интервенция.
Дейност 2.1.1.1. Програми и информационни кампании за здравна профилактика,
информираността на населението от всички възрасти за здравословен начин на живот,
превенция на рисковете и ранната интервенция на заболяванията, съвместно със
здравните медиатори.
Дейност 2.1.1.2. Комплексен подход за подобряване достъпа до здравеопазване на
хора с увреждания. Осигуряване на условия за равен достъп на хората с увреждания до
медицински услуги, с фокус върху малките населени места, в трудно достъпните и
отдалечени населени места.
Дейност 2.1.1.3. Мобилни дейности на ЦОП по отношение идентифициране на
рисковете.
Дейност 2.1.1.4. Продължаване дейността на здравните медиатори на територията на
общината. Подобряване на достъпа до здравеопазване в ромските общности, консултиране
и подкрепа от здравните медиатори.
Дейност 2.1.1.5. Повишаване степента на информираност и съпричастност към
проблемите на хората с увреждания, чрез съвместни дейности и кампании на общината
с Дирекции „Социално подпомагане“, организации на хора с увреждания и други
социални партньори.
Дейност 2.1.1.6.
Ранна интервенция при деца с увреждания, чрез дейности
реализирани в партньорство между родители, медицински специалисти, специалисти в
детските градини/ясла, специалисти в ДСП - Троян, планираната за разкриване
социална услуга – дневен център за деца и/или младежи с увреждания.
Мярка 2.1.2. Предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на
деца и възрастни с увреждания.
Дейност 2.1.2.1. Мобилна работа на ЦОП по отношение превенция на изоставянето,
подкрепа за развитие на умения за отглеждане на деца с увреждания.
Дейност 2.1.2.2. Настаняване на деца с увреждания в риск от изоставяне, в приемни
семейства.
Дейност 2.1.2.3. Осигуряване на грижа в домашна среда за деца и възрастни с
увреждания с цел предотвратяване настаняването в специализирани институции и
услуги резидентна грижа.
Конкретна цел 2.2. Услуги за социално включване - услуги в подкрепа личностното
развитие и способности, умения за самостоятелен живот, консултиране, рехабилитация
и др.
Мярка 2.2.1. Комплексна подкрепа и консултиране относно възможностите за
подобряване на образование и квалификация.
Дейност 2.2.1.1. Интегрирано обучение на деца със специални образователни
потребности и с увреждания, чрез изграждането и функционирането на подкрепяща
среда.
Дейност 2.2.1.2. Дейности за осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в
масовите училища и детски градини в община Троян.
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Дейност 2.2.1.3. Повишаване квалификация на педагогическите кадри за работа с деца
със специални образователни потребности и с увреждания в обща образователна среда.
Дейност 2.2.1.4. Съвместни дейности с ДБТ, Център за кариерно ориентиране - Ловеч
за професионална ориентация, квалификация, преквалификация и обучения на хора с
увреждания.
Мярка 2.2.2. Комплексна подкрепа и консултиране относно възможностите за
заетост.
Дейност 2.2.2.1 Реализиране на проекти и програми, финансиране от ЕС, мерки и
дейности на ДБТ за създаване на работни места и осигуряване на постоянна заетост за
хората с увреждания.
Дейност 2.2.2.2. Насърчителни мерки за работодатели да разкриват работни места за
лица с увреждания и наемането им на работа.
Дейност 2.2.2.3 Адаптиране на работни места за хора с различни увреждания.
Дейност 2.2.2.4. Подкрепа за започване на самостоятелна стопанска дейност на хората
с увреждания.
Дейност 2.2.2.5. Насърчаване на социалното предприемачество.
Осигуряване на заетост на младежи с увреждания, чрез разкриване на социално
предприятие за трудова заетост на хора с увреждания /проектно финансиране и
публично частно партньорство /ПЧП/ с организации на хората с увреждания/ до 2020 г.
Мярка 2.2.3. Осигуряване на достъп до култура, спорт и туризъм.
Дейност 2.2.3.1. Развитие на услуги, в областта на адаптираната физическа активност и
адаптирания спорт, осигуряване на спортни съоръжения и спортни уреди.
Дейност 2.2.3.3. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в
културни и туристически обекти на територията на общината.
Дейност 2.2.3.4. Повишаване на социалната адаптивност и подобряване възможностите
за комуникация на лицата с увреждания, чрез клубове за хора с увреждания - Центъра
за хора с увреждания гр. Троян, клуб на инвалида и др.
Дейност 2.2.3.5. Подкрепа за получаване на помощни средства, приспособления и
съоръжения, медицинските изделия за хората с увреждания от ДСП - Троян.
Мярка 2.2.4. Осигуряване на комплексна подкрепа от рехабилитация.
Дейност 2.2.4.1. Осигуряване професионална рехабилитация за възстановяване на
трудовите функции на личността, повишаване и надграждане на професионалните
умения с цел подготовка за професионална реализация, чрез специалистите в
наличните и планираните за разкриване социални услуги на територията на общината.
Дейност 2.2.4.2. Осигуряване на социална рехабилитация за създаването на условия за
социални контакти, творчество и художествено-творчески изяви, информация и др.,
чрез дейности на клубове на инвалида, центъра за хората с увреждания, наличните и
планирани социални услуги на територията.
Дейност 2.2.4.3. Осигуряване на психологическа рехабилитация, насочена към
възстановяване и поддържане на психическото равновесие и възможности за дейност,
подпомагане процеса на социализация и социално включване, чрез услугите в
общността - ЦОП и планирания за разкриване дневен център.
Дейност 2.2.4.4. Осигуряване на медицинска и профилактична рехабилитация,
включващи дейности по идентифициране на уврежданията, медицинска и
функционална диагностика, кинезитерапия, физикална терапия и други имащи
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отношение към физическото възстановяване от медицинските специалисти съвместно с
със специалистите на планираната за разкриване нова услуга – дневен център за деца
и/или младежи с увреждания.
Конкретна цел 2.3. Развитие на услуги в общността, като алтернатива на
институциите.
Мярка 2.3.1. Развитие на услуги в общността – дневна грижа.
Дейност 2.3.1.1. Разкриване на нова социална услуга Дневен център за деца и/или
младежи с увреждания с капацитет 15 места в гр. Троян в периода 2018-2019 г., като
държавно делегирана дейност.
Дейност 2.3.1.2. Продължаване дейността на Дневен център за възрастни с увреждания
с. Дълбок дол, общ. Троян с капацитет 10 места, държавно делегирана дейност.
Дейност 2.3.1.3. Преместване на Дневен център за възрастни с увреждания с. Дълбок
дол в гр. Троян през 2019 г., след извършване на ремонт на подходяща сграда в периода
2017-2018 г., и увеличаване капацитета на 20 места, държавно делегирана дейност.
Мярка 2.3.2. Развитие на услуги в общността – резидентна грижа.
Дейност 2.3.2.1. Нова за разкриване социална услуга Център за настаняване от семеен
тип за деца/младежи с увреждания в с. Дълбок дол, общ. Троян с капацитет 14 места,
държавно делегирана дейност, след преместване на ДЦВУ в гр. Троян през 2019 г.
Дейност 2.3.2.2. Нова за разкриване през 2017 г. социална услуга Център за
настаняване от семеен тип за лица с деменция с капацитет 15 места, държавно
делегирана дейност.
Дейност 2.3.2.3. Продължаване дейността на Защитено жилище за хора с физически
увреждания в с. Дълбок дол, общ. Троян с капацитет 6 места, държавно делегирана
дейност. Предвижда се до 2020 г. увеличаване на капацитета от 6 на 12 места при
доказана потребност.
Конкретна цел 2.4. Развитие на услуги в домашна среда
Мярка 2.4.1. Социални услуги, осигуряващи храна на хора с увреждания.
Дейност 2.4.1.1. Продължаване предоставянето на услугата Домашен социален
патронаж на територията на община Троян и за лица с намалена работоспособност с
капацитет 200 места.
Мярка 2.4.2. Изграждане на адекватна мрежа от социални услуги в домашна среда
за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.
Дейност 2.4.2.1. Предоставяне на услуга личен асистент чрез:
 проект, финансиран по ОП РЧР 2014-2020 г. в гр. Троян и 8 села на общината
за 60 потребителя - деца и лица с различни увреждания, нуждаещи се от
постоянно грижи в дома си. След приключване на проекта - необходимост от
включване, като държавно делегирана дейност;
 Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, предоставяна чрез
Дирекция „Социално подпомагане“ на 7 потребителя.
Дейност 2.4.2.2. Предоставяне на услуга социален асистент, чрез проект, финансиран
по ОП РЧР 2014-2020 г. в гр. Троян и 3 села на общината за 12 потребителя - деца и
лица с различни увреждания нуждаещи се от постоянни грижи в дома си.
Дейност 2.4.2.3. Предоставяне на услуга домашен помощник, чрез проект, финансиран
по ОП РЧР 2014-2020 г. в гр. Троян и 4 села на общината за 18 потребителя - деца и
лица с различни увреждания нуждаещи се от постоянно грижи в дома си.
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Конкретна цел 2.5. Квалифицирана помощ и интегрирани здравно-социални услуги.
Мярка 2.5.1. Интегрирани здравно-социални услуги.
Дейност 2.5.1.1 Устойчивост на изградения Център за интегрирани услуги по Проект
„Подкрепа за социално включване в Община Троян“, финансиран по ОП РЧР 20142020.
Мярка 2.5.2. Осигуряване на палиативни грижи.
Дейност 2.5.2.1. Разкриване до 2020 г. на Хоспис на територията на гр. Троян с
капацитет 12 места за хора с тежки увреждания в терминални състояния, нуждаещи се
от непрекъсната медико-социална грижа, болни с потребност от продължително
лечение и/ или долекуване.
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Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в община Троян – Направление 2: Хора с увреждания
№

Община Троян
Услуга - име, вид

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

2015

Капацитет
2016 2020

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

Местоположение

Статус към 2015 г. и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Помощ при: лична хигиена, хранене,
поддържане на хигиена в дома,
придружаване до лекар, закупуване на
лекарства, консумативи и хранителни
продукти

гр. Троян и
8 села в
общината

Налична
социална
услуга по проект.
След приключване на
проекта
необходимост
от
включване като ДДД.

Направление 2: Хора с увреждания
10

11

Личен асистент
/ОП РЧР 20142020г./
Личен асистент
/НП „АХУ“
Социален
асистент
/ОП РЧР 20142020г./

12

Домашен
помощник
/ОП РЧР 20142020г./

13

Център за хора
с увреждания
/общинско
финансиране/

14

Социално

Деца
и
лица
с
различни увреждания
нуждаещи
се
от
постоянно грижи в
дома си
Деца
и
лица
с
различни увреждания
нуждаещи
се
от
подкрепа са социално
включване
в
ежедневието си
Лица
с
различни
увреждания
нуждаещи
се
от
почасово грижи в
дома си
Хора с увреждания,
членове
на:
териториални съюзни
организации
на
инвалидите, слепите,
военно-инвалидите;
Местни сдружения на
хората сувреждания
Хора с увреждания

Община Троян

40

60

60

7

7

10

12

15

Подкрепа при рутинни дейности в
ежедневието, социални контакти,
поддържане на лична хигиена и ред в
обитаваните помещения

гр. Троян и
3 села в
общината

Налична
социална
услуга по проект.

Община Троян

Община Троян

2

18

20

Помощ при поддържане на хигиена в
дома, пазаруване и приготвяне на
храна

гр. Троян и
4 села в
общината

Налична
социална
услуга по проект.

Община Троян

280

350

350

Осигуряване на лични и социални
контакти, информиране и консултиране – социално, здравно, правно;
Помощ
при
организиране
на
мероприятия, изготвяне на формуляри
пред институции, подкрепа при
включване в местни инициативи.

гр.Троян

Налична услуга.
Услугата е гъвкава,
съобразно
потребностите
на
членовете
на
организациите.

Изграждане на социално предприятие

гр. Троян

Предстоящо

Община Троян
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№

Община Троян
Услуга - име, вид

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

2015

Капацитет
2016 2020

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки
за развитие на услугата
за осигуряване на заетост на младежи
с
увреждания,
които
имат
художествени умения и желание да ги
развиват с наставници от Сдружение
„Задруга
на
майсторите
на
художествени занаяти“ гр. Троян.

Местоположение

Статус към 2015 г. и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
разкриване до 2020 г.

50

Ресурсно подпомагане, информиране
и консултиране;
Психологична и логопедична помощ;
Слухово-речева рехабилитация;

Детски
градини и
училища в
община
Троян

Налична.
Изпълнява
се
от
ресурсни учители от
Ресурсен център
Ловеч или Център за
подпомагане
личностното развитие
в гр. Троян

15

Дневна почасова грижа, включваща
социална, говорна и медицинска
рехабилитация, обучение и умения за
самостоятелно справяне

гр. Троян

Нова
за разкриване
2019 г.

Консултиране, дневна грижа, рехабилитация, информиране, обучение,

с. Дълбок
дол,

предприятие за
трудова заетост
на
хора
с
увреждания
/проектно
финансиране и
ПЧП
с
организации на
хората
с
увреждания/
15

16

17

Ресурсен център
за подпомагане
на интегрираното
обучение
и
възпитание
на
деца и ученици
със
специални
образователни
потребности
/ДДД/
Дневен център
за деца и/или
младежи
с
увреждания
ДЦДУ
/ДДД/

Дневен център
за
възрастни

Деца и ученици със
специални
образователни
потребности,
интегрирани
в
общообразователните
детски градини и
училища

Област Ловеч

Деца и/или младежи с
увреждания, които не
могат
да
бъдат
интегрирани
в
масовото
училище,
поради
тежки
дефицити или имащи
нужда от почасови
услуги за социално
включване
Младежи
до
35
години с увреждания

Национален обхват

Национален обхват

48

10

46

10

20

46

Налична
услуга за

2018-

социална
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№

18

19

20

21

Община Троян
Услуга - име, вид
хора
с
увреждания
/ДДД/
Дофинансирана
от доставчика с
10
%
над
бюджетните
средства
Дневен център
за възрастни с
увреждания
ДЦВУ
/ДДД/

Център
за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания
/ДДД/
Център
за
настаняване от
семеен тип за
лица с деменция
/ДДД/
Защитено
жилище за хора
с
физически
увреждания
/ДДД/
Дофинансирана

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

Възрастни
увреждания.

2015

Капацитет
2016 2020

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

Местоположение
Община
Троян

Статус към 2015 г. и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
преместване
в
гр.
Троян до 2019 г.

с

Национален обхват

20

Консултиране, дневна грижа, рехабилитация, информиране, обучение,
медицински грижи, трудотерапия
След преместване на услугата в
гр.Троян предоставяне на почасови
услуги.

гр. Троян

Деца и младежи с
увреждания, изведени
от СИ или живеещи в
риск

Национален обхват

14

Предоставяне на среда близка до
семейната, включваща ежедневни
грижи за деца и младежи с
увреждания, изведени от институции
или от рискова среда

с. Дълбок
дол,
Община
Троян

Лица с деменция

Национален обхват

15

Резидентна
грижа,
включваща
постоянно 24-часово обслужване на
лица с деменция

с. Добродан,
Община
Троян

Ремонт
и
преустройство
на
помещения
и
разкриване през 2017 г.

Лица с физически
увреждания

Национален обхват

12

Подкрепа на лица с физически
увреждания. Създаване на умения за
самостоятелен живот. Трудотерапия,
обучителни програми, посредничество
за работа, социализация.

с. Дълбок
дол,
Община
Троян

Налична,
за разширяване и
увеличаване
капацитета от 6 на 12
места до 2020 г.

6

6

47

Прехвърляне на ДЦВУ
от с. Дълбок дол в гр.
Троян през 2019г.,
завишаване
на
капацитета от 10 на
20,
поради
необходимост
от
услугата в града
Нова, която ще се
разкрие
след
преместване на ДЦВУ
от с. Дълбок дол в гр.
Троян до 2019 г.
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№

22

Община Троян
Услуга - име, вид
от доставчика с
10
%
над
бюджетните
средства
Хоспис

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

Хора
с
тежки
увреждания
в
терминални
състояния, нуждаещи
се от непрекъсната
медико-социална
грижа.
Болни с потребност от
продължително
лечение
и/
или
долекуване

2015

Капацитет
2016 2020

Община Троян

12

48

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

Местоположение

Медико-социална услуга, включваща
палеативни грижи при много тежки
терминални състояния.
Продължително лечение и долекуване
на болни с хронични заболявания и
невъзможност за лекуване в домашни
условия.

гр. Троян

Статус към 2015 г. и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Нова за разкриване
услуга до 2020г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
2016-2020

2.3.

Мерки и дейности по Направление 3: Стари хора

Обща цел 3. Подобряване качеството на живот на старите хора, чрез:
Конкретна цел 3.1. Развитие на услуги в общността като алтернатива на институциите.
Мярка 3.1.1. Развитие на услуги в общността – дневна грижа
Дейност 3.1.1.1. Осигуряване на храна, лични и социални контакти, ежедневни
занимания, консултации и съпътстващи услуги за социално включване на стари хора,
самотни и с ниски доходи, които са застрашени от социално изключване поради
отчуждение и липса на контакти на територията на община Троян чрез разкриване на
Дневен център за стари хора до 2020 г. с капацитет 20 места – държавно делегирана
дейност.
Дейност 3.1.1.2. Осигуряване на социално включване и осмисляне на свободното време
на старите хора, чрез клубове на пенсионера в гр. Троян и 19 села от общината.
Мярка 3.1.2. Развитие на услуги в общността – резидентна грижа
Дейност 3.1.2.1. Извеждане на потребители с деменция от Дома за стари хора в
планираната за разкриване социална услуга Център за настаняване от семеен тип за
лица с деменция.
Конкретна цел 3.2. Развитие на услуги в домашна среда
Мярка 3.2.1. Социални услуги, осигуряващи храна на стари хора.
Дейност 3.2.1.1. Продължаване предоставянето на Домашен социален патронаж Общинска дейност в община Троян с капацитет 200 потребители. Услугата се
предоставя от външен доставчик, дофинансирана с 1% над осигурените от общинския
бюджет средства.
Целеви групи са: самотно живеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в
самообслужването, които имат нужда от приготвена храна и съпътстващи услуги в
семейна среда, самотно живеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до
услуги. При заявена потребност, може да се разшири териториалния обхват до 2020 г.,
тъй като услугата не се предоставя в 3 села от общината.
Мярка 3.2.2. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни
грижи за самотни стари хора – личен асистент, финансирани по ОП РЧР или по
национални програми.
Дейност 3.2.2.1. Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда и на хора
над 65 г. в невъзможност за самообслужване в община Троян в рамките на Проект
„Подкрепа за социално включване в община Троян“, финансиран по ОП РЧР 20142020.
Дейност 3.2.2.2. Предоставяне на услуги за социално включване и медицинско
обслужване чрез Домашен социален патронаж - Троян.
Конкретна цел 3.3. Специализирана подкрепа за стари хора.
Мярка 3.3.1. Специализирани институции за стари хора.
Дейност 3.3.1.1. Осигуряване на 24 часова постоянна грижа, трудотерапия, социална
рехабилитация, медицинско наблюдение и подкрепа за социално включване за стари
хора със затруднения в самообслужването на територията на община Троян в
наличната институция Дом за стари хора с. Добродан с капацитет 28 места – държавно
делегирана дейност. Услугата се предоставя от външен доставчик, който осигурява
дофинансиране с 1% над осигурените бюджетни средства по единен разходен стандарт.
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Таблица 3: Планирани социални услуги и мерки в община Троян – Направление 3: Стари хора
№

23

24

25
26

Потребители
Целеви групи
Териториален
Услуга - име, вид
обхват
Направление 3: Стари хора
Самотно
живеещи Община Троян
Домашен
стари
хора
с гр. Троян и 18 села
социален
увреждания и/или
патронаж
/Общинска
със затруднения в
дейност/
самообслужването,
Дофинансирана
които имат нужда от
от доставчика с приготвена храна и
1%
над съпътстващи услуги в
осигурените от семейна
среда.
ОБ средства
Самотно
живеещи
стари
хора
в
отдалечени населени
места без достъп до
услуги.
Община Троян Културен клуб Пенсионери,
нуждаещи се
от гр. Троян и 19 села
на пенсионера
/общинска
контакти, развлечения
дейност/
и
осмисляне
на
свободното време.
Община Троян

Дневен център
за стари хора
Дом за стари
хора
/ДДД,
дофинансирана
от доставчика с
1% над
осигурените
бюдж. средства

Стари
хора
в
социална изолация.
Стари
хора
със
затруднения
в
самообслужването

2015

170

Капацитет
2016 2020

170

200

Община Троян
Национален обхват

20
28

28

28
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Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата. Планирани насоки
за развитие на услугата

Местоположение

Статус към 2015 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

Мобилна услуга предоставяща готова с. Добродан храна
и
съпътстващи
услуги: кухня, от
медицинско наблюдение и социално която по 3
включване.
маршрута
се разнася
храната до
домовете на
потребител
ите

Налична
услуга.

Осигурени 20 помещения за лични и
социални
контакти,
развлечения,
информиране
и
консултиране.
Осигурена подкрепа при организиране
и участие във фестивали, екскурзии и
мероприятия, съобразно интересите и
потребностите на членовете.
Осигуряване на социално включване
на стари хора.
24 часова постоянна грижа;
трудотерапия;
социална
рехабилитация;
медицинско
наблюдение и подкрепа за социално
включване

Налична
услуга
достатъчна.

гр. Троян и
19 села от
общината

социална

Може да се разшири
териториалния обхват
при
заявена
потребност – до 2020г.
(в 3 села не се
предоставя
услугата
към юни 2016г.)

и

(не е осигурена само в
най-малките населени
места с. Белиш и
с. Патрешко)
гр. Троян
Нова за планиране до
2020 г.
с. Добродан, Налична
социална
Община
услуга.
Троян

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
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Логическа рамка и ключови индикатори за успех
Визия

Общи
цели
Обща цел
1

Обща цел
2

Взаимодействие и партньорство за превенция на риска, надграждане и ефективно развитие на мрежа от социални услуги в
Община Троян, адекватна на нуждите на целевите групи съобразена с индивидуалните им потребности.
Развитие на модерна, последователна и устойчива политика за социално включване, основана на междусекторно сътрудничество
и партньорства, за предоставяне на по-качествени и ефективни социални услуги.
Да се подобри грижата за
децата, младежите, лицата и
семействата в риск, като се
предотврати
появата
и
развитието
на
рискови
фактори, създадат условия за
подкрепа и предоставяне на
качествени социални услуги.

Създаване на условия за
социално включване и
интегриране на хората с
увреждания

Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и
постигнатата промяна в ситуацията към 2015 г.
Подобрен достъп до социални ресурси;
Разширен обхват на услугите за превенция за деца и семейства в риск;
Устойчивост на услугите за деца и семейства в риск и увеличаване капацитета
им;
Намален брой на децата, необхванати и отпаднали от образователната система,
както и преждевременно напуснали;
Осигурен достъп до образование и създадени условия за обучение на деца с
увреждания.
Намален брой на децата с противообществени прояви;
Увеличен родителският капацитет и задържане на децата в биологичните
семейства;
Осигурена заместваща семейна грижа;
Осигурена резидентна грижа като алтернатива на институционалната грижа,
след изчерпване на всички възможности за грижа в семейна среда;
Повишено качество на предлаганата подкрепа.

Налични услуги за превенция и ранна интервенция за хора с увреждания;
Подобрен достъп на хората с увреждания до медицинска помощ, с фокус
малките населени места;
Интегрирано обучение деца със специални образователни потребности, деца с
увреждания;
Подобрен достъп до образование на хората с увреждания, квалификация и
заетост;
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Източници на
информация
Аналитични
доклади;
Годишни
мониторингови
доклади;
Междинен преглед
на стратегията;
Отчети на Д“СП“
на територията на
областта;
Статистическа
информация;
Обратна връзка от
потребителите на
социалните
услуги;
Информация от
свързаните
сектори в
общината и др.
Аналитични
доклади;
Годишни
мониторингови
доклади;
Междинен преглед
на стратегията;

Период на
проверка
Ежегодно;
Края на първия
дългосрочен
планов период;
Периодично
в
периода
на
действие
на
Стратегията;

Ежегодно;
Края на първия
дългосрочен
планов период;
Периодично
в
периода
на
действие
на
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Обща цел
3

Подобряване качеството на
живот на старите хора

Конкретни
цели

Развитие на социалната икономика на територията на общината.
Осигурена рехабилитация, консултации и дневна грижа за деца и младежи с
увреждания;
Разширяване на мрежата от социални услуги и гъвкаво използване на нейните
ресурси за задоволяване на индивидуалните потребности на хора с
увреждания.
Развита мрежа от услуги в общността – дневна грижа, резидентна грижа и
грижа в домашна среда за хора с увреждания, с цел предотвратяване
настаняването в институция;

Отчети на Д“СП“,
ДБТ, детски и
учебни заведения;
Обратна връзка от
потребителите на
социалните
услуги.

стратегията;

Развита мрежа от услуги в общността, като алтернатива на институциите;
Осигурена дневна грижа за старите хора, чрез интегрирани почасови социални
услуги в домашна среда;
Осигурена 24 часова постоянна грижа за стари хора, чрез наличната услуга
Дом за стари хора.
Извеждане на поне 20 % от старите хора, настанени в специализираната
институция в подходяща услуга в общността.

Аналитични
доклади;
Годишни
мониторингови
доклади;
Междинен преглед
на стратегията;
Отчети на Д“СП“
Обратна връзка от
потребителите на
социалните
услуги.

Ежегодно;
Края на първия
дългосрочен
планов период;
Периодично
в
периода
на
действие
на
стратегията;

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

Осигурен достъп до социални
ресурси, предоставена превантивна
и навременна квалифицирана и
специализирана подкрепа, първична
превенция, индивидуални и групови
консултации за младите хора.

Годишни отчети
за изпълнение,
отчети
и
информация на
ДСП,
на
социалните
услуги,

Ежегодно;
Края
на
първия
дългосрочен
планов
период;
Периодично

Направление 1: Деца, младежи, лица и семейства в риск
1.1. Услуги за
превенция –
превенция на
рисковете,
ранна
интервенция,
услуги
по

Мярка 1.1.1. Осигуряване на
достъп до социални ресурси.

Повишено нивото на информираност,
образование, участие в извънучилищни
дейности и дейности за осмисляне на
свободното
време,
професионално
ориентиране и реализация. Повишена
информираност за възможностите за
подкрепа и социална закрила, както и
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Конкретни
цели
осигуряване
на достъп до
социални
ресурси,
развиване на
умения
за
живот,
превенция на
рисково
поведение,
превенция на
изоставянето,
умения
за
родителстване
и др.

Мерки, дейности

Мярка 1.1.2. Инициативи и
програми, насочени към децата
и младежите за превенция на
рисково поведение.

Мярка 1.1.3. Подкрепа за
преодоляване на последиците
от рисковото поведение при
децата и младежите в риск.

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности
подобрен достъп до социални услуги.
Достигане до по-широк кръг нуждаещи се
лица и идентифициране на проблема, чрез
мобилност на предлаганата подкрепа.
Реализирани
образователни
и
информационни програми, кампании,
обучения организирани от училища,
съвместно с ЦОП, МКБППМН, РУ-Троян
и други партньори от социалната сфера и
сферата на образованието за подкрепа на
децата и техните родители;
Реализирани извънучилищни дейности за
осмисляне на личното време на децата
чрез Центровете за подкрепа за личностно
развитие,
групи
към
читалищата,
училищата, спортни и културни клубове
на територията на общината.
Реализирани съвместни дейности на
Местните
комисии
за
борба
с
противообществените
прояви
на
малолетни и непълнолетни (МКБППМН),
ОЗД към Д „СП“, ЦОП в подкрепа на деца
с рисково поведение и жертви на насили;
Реализирани дейности на ЦОП по
направление от ОЗД към Д „СП“ –
консултации, посредничество и подкрепа
за деца, жертви на насилие, трафик и
зависимости, както и специализирани
програми за работа с деца извършители на
противообществени
прояви,
насилие,
рисково поведение;
Реализирани съвместни дейности на
училища, Ресурсен център и др. социални
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Ключови индикатори за ефекта и
ползите от реализацията на
стратегията

Придобити знания и умения,
развиване на нагласи за поведение,
подпомагащо
пълноценното
развитие на детето, социална
интеграция и семеен живот.

Осигурена подкрепа за преодоляване
на последиците от рисковото
поведение при децата и младежите и
работа с деца на улицата, жертви на
насилие, трафик.
Проведени
информационни
кампании, дискусии, консултации на
деца
и
младежи
с
противообществени прояви, жертва
на насилие, трафик.

Източници на
информация

Период на
проверка

центрове,
комисии,
училища
и
детски градини
на територията
на общината.

в периода
на действие
на
стратегията.
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Конкретни
цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Мярка 1.1.4. Услуги и мерки за
здравна профилактика за деца и
семейства.

Мярка 1.1.5.
изоставянето.

Превенция

на

Мярка 1.1.6. Развиване и
подкрепа
на
умения
за
родителстване, превенция на
неглижирането
на
децата,
отглеждани в семейна среда.

партньори в подкрепа деца със специални
образователни потребности, които се
обучават в масовите общообразователни
училища за социална адаптация към
средата; Осигурена достъпна среда за
децата с увреждания в масовите училища
и детски градини в общината.
Реализирани програми, информационни
кампании, обучения сред учениците в
среден курс и младежите по въпросите на
семейното планиране и превенция на
нежелана и ранна бременност, както и
консултации за здравна профилактика,
чрез съвместни дейности на Център за
обществена
подкрепа,
здравни
специалисти,
училища
и
здравни
медиатори;
Осъществени съвместни дейности на ОЗД
към ДСП - Троян, родилно отделение,
личните лекари, здравните медиатори на
територията на общината с цел задържане
на
новородените
в
биологичните
семейства;
Проведени
консултации
и
оказана
подкрепа на бъдещи майки и родители в
риск да изоставят децата си, както и на
разширения кръг на семейството от
специалистите в ЦОП.
Проведени консултации и осъществена
подкрепа от ЦОП - Троян за изграждане на
родителски капацитет.
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Ключови индикатори за ефекта и
ползите от реализацията на
стратегията

Реализирани мерки за здравна
профилактика на деца и семейства в
риск.
Посредничество за достъп до
здравни
услуги,
профилактика,
превенция
на
изоставането,
подкрепа
на
майчинството
в
ромските общности.
Задържане на новородените в
биологичните семейства.
Намален брой на децата, изведени от
биологичните семейства.
Осигурена консултация и подкрепа
за семействата в риск да изоставят
децата си.

Изградени умения за родителстване
на семейства в риск да изоставят на
детето си.

Източници на
информация

Период на
проверка

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
2016-2020

Конкретни
цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

1.2. Услуги за
социална
интеграция и
реинтеграция
– услуги в
подкрепа
личностното
развитие
и
способности,
умения
за
самостоятелен
живот,
консултиране,
рехабилитаци
я и др.

Мярка 1.2.1. Подкрепа за
развитие
на
личностното
развитие и способности на
децата.

Разкрит
Център
за
подкрепа
на
личностното развитие в община Троян;
Участие на децата и младежите от
общината в групи по танци, изкуство,
ателиета, отборни спортове, организирани
екскурзии и др.
Осъществена подкрепа от специалистите в
социалните услуги за изграждане на
умения за самостоятелен живот.

Мярка 1.2.2. Развитие на
умения за самостоятелен живот.

Мярка 1.2.3. Консултиране и
подкрепа.

Разкрит ЦОП в гр. Троян с капацитет 30
места през 2016 г., като държавно
делегирана дейност, увеличен капацитет
до 2020 г. на 40 места.

Мярка 1.2.4. Рехабилитация

Проведени квалификационни курсове и
програми за подобряване достъпа до
заетост на уязвими групи на територията
на община Троян в партньорство с ДБТ Троян.
Осигурена заетост на младежи с
увреждания,
чрез
социално
предприемачество;
Създадени условия за социални контакти,
творчество и художествено-творчески
изяви, рекреационни дейности. Подкрепа
за възстановяване и поддържане на
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Ключови индикатори за ефекта и
ползите от реализацията на
стратегията
Подобрено качеството на живот и
осъзнатост
в
областта
на
личностното
развитие
чрез
специфичния език на изкуството, на
спорта,
в
условията
на
взаимодействие в група.
Подобрени умения за самостоятелен,
безопасен и здравословен начин на
живот, повишена информираност на
групи с по-ниско ниво на социална
компетентност,
подложени
на
социална изолация, деца, за които е
осигурена заместваща грижа, деца с
увреждания, отпаднали от училище,
с отклоняващо се поведение.
Осигурено консултиране и подкрепа
на семейства в риск, оценяване,
обучение и подкрепа на приемни
родители
и
осиновители;
Консултиране и подкрепа на деца с
поведенчески проблеми и прояви.
Осигурена комплексна система от
образователни,
педагогически,
социално-икономически
и
психологически
дейности
за
самостоятелност
и
пълноценно
участие в живота на обществото на
деца и семейства в риск.
Осигурена заетост на младежи в
риск.

Източници на
информация

Период на
проверка

Доклади и
информация от
социални
услуги,
културни и
образователни
институции.
Обратна връзка
от потребители.
Годишни
мониторингови
доклади.

Ежегодно;
Края
на
първия
дългосрочен
планов
период;
Периодично
в периода
на действие
на
стратегията.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
2016-2020

Конкретни
цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Мярка
1.2.5.
Услуги
предоставящи храна на лица в
риск.
1.3.
Услуги
предоставящи
грижа
–
услуги
заместващи
семейната
грижа
(приемна
грижа, грижа
при близки и
роднини,
осиновявания
, заместваща
грижа),
резидентен
тип грижа.

Мярка 1.3.1.
семейна грижа

Заместваща

Мярка 1.3.1. Осигуряване на
резидентна грижа.

психическото равновесие, подпомагане
процеса на социализация и социално
включване.
Осигурена храна на лица и семейства в
риск на територията на общината.
Осигурена приемна грижа на територията
на общината в рамките на Проект „Приеми
ме 2015“;
Осигурена приемна грижа към Дирекции
„Социално подпомагане“;
Осигурена грижа при близки и роднини за
изоставени и неглижирани деца чрез
мерки на закрила от ОЗД към Д“СП“;
Подкрепени близки и роднини, полагащи
грижи за деца;
Проведени дейности в подкрепа на
осиновяването
–
информиране,
консултиране и обучение на кандидати за
осиновители и на осиновители от ОЗД към
Д„СП“ и ЦОП.
Продължаване дейността на Център за
настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца
и младежи без увреждания на територията
на общината;
Продължаване дейността на услуга Център
за временно настаняване на територията на
община Троян, с. Добродан.
Разкрити социални жилища със средства
по ОП РР 2014-2020 и ОП РЧР 2014-2020
на територията на община Троян с
капацитет 20 места до 2020 г. – общинско
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Ключови индикатори за ефекта и
ползите от реализацията на
стратегията

Задоволени
основни
жизнени
потребности от храна за лица и
семейства в риск на територията на
общината.
Осигурена
заместваща
семейна
грижа;
Предотвратена
институционализация на деца.

Осигурена резидентна грижа за деца
и младежи без увреждания.
Предотвратена
институционализация на деца и
младежи
на
територията
на
общината.

Източници на
информация

Период на
проверка

Информация от
ДСП, социални
услуги.
Годишни
мониторингови
доклади.

Ежегодно;
Края
на
първия
дългосрочен
планов
период;
Периодично
в периода
на действие
на
стратегията.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
2016-2020

Конкретни
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

Подобрен достъп на хората с
увреждания до медицинска помощ с
фокус малките населени места в
общината;
Оказана
комплексна
подкрепа за
превенция на
рисковете,
ранна
интервенция,
подобряване развитието на децата и
живота на семействата им.

Информация от
ДСП, социални
услуги,
медицински
специалисти.
Годишни
мониторингови
доклади.

Ежегодно;
Края
на
първия
дългосрочен
планов
период;
Периодично
в периода
на действие
на
стратегията.

Информация от
училища, детски
градини, ДБТ,
работодатели.

Ежегодно;
Края
на
първия
дългосрочен

и проектно финансиране.
Направление 2: Хора (деца и възрастни) с увреждания
2.1. Развитие
на услуги за
превенция

Мярка 2.1.1 Информиране,
превенция на рисковете, ранна
интервенция.

Мярка 2.1.2. Предотвратяване
на
изоставянето
и/или
институционализирането
на
деца и възрастни с увреждания

2.2. Услуги за
социално
включване

Мярка 2.2.1. Комплексна
подкрепа и консултиране
относно възможностите за
подобряване на образование

Проведени програми и информационни
кампании за здравна профилактика,
информираността на населението от
всички възрасти за здравословен начин на
живот, превенция на рисковете и ранната
интервенция на заболяванията. Осигурени
условия за равен достъп на хората с
увреждания до медицински услуги, с
фокус върху малките населени места, в
трудно достъпните и отдалечени населени
места. Осъществена комплексна подкрепа
за ранна интервенция при деца с
увреждания.
Осигурена подкрепа от специалистите в
ЦОП и ОЗД към ДСП по отношение
превенция на изоставянето. Развити
родителски умения за отглеждане на дете с
увреждане и дейности по превенция на
изоставянето;
Настанени
деца
с
увреждания в приемни семейства на
територията на областта; Осигурена грижа
в домашна среда за деца и възрастни с
увреждания с цел предотвратяване
настаняването
в
специализирани
институции и услуги резидентна грижа.
Осигурена
подкрепяща
среда
за
интегрирано обучение на деца и ученици
със СОП и с увреждания на територията на
общината – достъпна архитектурна среда,
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Предотвратена
институционализация на деца и
възрастни
с
увреждания
на
територията на областта;
Осигурена комплексна подкрепа на
семействата, полагащи грижи за
зависими членове от специалистите
в социалните услуги в общността,
специалистите в ДСП, медицинските
специалисти;
Интегрирано обучение на деца и
ученици
със
СОП,
деца
с
увреждания. Подобрено ниво на
образование и квалификация;

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
2016-2020

Конкретни
цели

Мерки, дейности
и квалификация.

Мярка 2.2.2. Комплексна
подкрепа и консултиране
относно възможностите за
заетост.

Мярка 2.2.3. Осигуряване на
достъп до култура, спорт и
туризъм

Мярка 2.2.4. Осигуряване на
комплексна
подкрепа
от
рехабилитация.

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности
ресурсно
обезпечаване,
технически
помощни
средства;
Реализирани
съвместни дейности на ДБТ, общинска
администрация, центъра за кариерно
ориентиране
за
професионално
информиране
и
ориентиране,
квалификация,
преквалификация
и
обучения на хора с увреждания.
Осигурена подкрепа и мотивиране на
работодатели да адаптират работни места
и наемат лица с увреждания;
Създадени и адаптирани работни места и
осигурена заетост за хората с увреждания.
Хора
с
увреждания,
започнали
самостоятелна
стопанска
дейност.
Изградено социално предприятие на
територията на община Троян.
Информационни материали и кампании за
популяризиране на възможностите за
спорт, култура и туризъм;
Подобрена спортна инфраструктурата и
достъпна среда в спортни, културни и
туристически обекти на територията на
общината; Осигурени помощни средства и
приспособления, медицински средства за
хора с увреждания.
Възстановени трудови навици и функции
на хората с увреждания;
Създадени условия за социално включване
и социализация на хората с увреждания;
Медицинска и функционална диагностика,
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Ключови индикатори за ефекта и
ползите от реализацията на
стратегията

Реализирани съвместни дейности
между
свързаните
сектори
и
заинтересовани на местно ниво за
насърчаване и мотивиране за
възможностите за заетост на лица с
увреждания. Осигурена заетост на
младежи
с
увреждания
чрез
развитие
на
социалното
предприемачество на територията на
общината.
Осигурена възможност за спорт,
достъп до културни и туристически
обекти за хората с увреждания на
територията на общината.

Осигурена
професионална,
социална,
психологическа
и
медицинска рехабилитация на хора с
увреждания чрез дейности на
наличните и планираните нови

Източници на
информация

Период на
проверка

Годишни
мониторингови
доклади,
междинен
преглед.

планов
период;
Периодично
в периода
на действие
на
стратегията.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
2016-2020

Конкретни
цели

2.3. Развитие
на услуги в
общността
като
алтернатива
на
институциите

Мерки, дейности

Мярка 2.3.1. Развитие на
услуги в общността – дневна
грижа

Мярка 2.3.2. Развитие
услуги
в
общността
резидентна грижа

2.4. Развитие
на услуги в
домашна
среда

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

на
–

Мярка 2.4.1. Социални услуги,
осигуряващи храна на хора с
увреждания

кинезитерапия, физикална терапия и други
дейности,
имащи
отношение
към
физическото възстановяване на хората с
увреждания.
Устойчивост на съществуващата услуга
ДЦВУ – с. Дълбок дол;
Преместен в гр. Троян Дневен център за
възрастни с увреждания през 2019 г. и
увеличен капацитета на 20 места държавно делегирана дейност;
Разкрита нова социална услуга Дневен
център за деца и/или младежи с
увреждания с капацитет 15 места на
територията на гр. Троян в периода 20182019 г. - държавно делегирана дейност.
Запазена
съществуващата
услуга
резидентна грижа в с. Дълбок дол, общ.
Троян ЗЖ за хора с физически увреждания
и увеличаване капацитета и;
Разкрит Център за настаняване от семеен
тип за деца/младежи с увреждания в с.
Дълбок дол, общ. Троян, държавно
делегирана дейност, след преместване на
ДЦВУ в гр. Троян през 2018 г.;
Разкрит през 2017 г. Център за
настаняване от семеен тип за лица с
деменция, държавно делегирана дейност
на територията на община Троян, с.
Добродан.
Продължаване предоставянето на услугата
Домашен
социален
патронаж
на
територията на община Троян и за лица с
намалена работоспособност и увеличен
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ползите от реализацията на
стратегията
социални услуги в общността.

Източници на
информация

Период на
проверка

Развита мрежа от услуги в
общността – дневна грижа за хора с
увреждания на територията на
общината; Осигурени грижи и
задоволени ежедневните здравни,
образователни и рехабилитационни
потребности,
организация
на
свободното време, подготовка за
самостоятелен начин на живот на
хората с увреждания.

Годишни
мониторингови
доклади.
Междинен
преглед
на
стратегията.

Ежегодно;
Края
на
първия
дългосрочен
планов
период;
Периодично
в периода
на действие
на
стратегията.

Годишни
мониторингови
доклади,
междинен

Ежегодно;
Края
на
първия
дългосрочен

Деинституционализация на грижите
за хората с увреждания,
чрез
развита мрежа от социални услуги в
общността – резидентна грижа;
Осигурена индивидуална грижа и
подкрепа за хората с увреждания в
безопасна и сигурна среда за
живеене, близка до семейната.

Осигурена храна и за хора с
увреждания чрез Домашен социален
патронаж.
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Конкретни
цели

2.5.
Квалифицира
на помощ и
интегрирани
здравносоциални
услуги.

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Мярка 2.4.2. Изграждане на
адекватна мрежа от социални
услуги в домашна среда за
подкрепа в ежедневието на
хората с увреждания и техните
семейства.
Мярка 2.5.1. Интегрирани
здравно-социални услуги.
Мярка 2.5.2. Осигуряване на
палиативни грижи.

капацитет на 200 места.
Налични почасови социални услуги в
общността за хора с увреждания – личен,
социален асистент и домашен помощник.

Интегрирана
увреждания.

подкрепа

за

лица

с

Разкрит до 2020 г. Хоспис на територията
на гр. Троян с капацитет 12 места за хора с
тежки
увреждания
в
терминални
състояния.

Ключови индикатори за ефекта и
ползите от реализацията на
стратегията
Създаден
устойчив
модел
за
предоставяне на почасови социални
услуги в домашна среда, за
възрастни и лица с увреждания,
които са в риск от изолация.

Източници на
информация

Период на
проверка

преглед на
стратегията.

планов
период;
Периодично
в периода
на действие
на
стратегията
Ежегодно;
Края
на
първия
дългосрочен
планов
период;
Периодично
в периода
на действие
на
стратегията

Създаден устойчив модел на
интегрирани междусекторни услуги
за осигуряване на най-добрата
подкрепа.
Осигурена квалифицирана помощ за
хора с тежки увреждания в
терминални състояния, нуждаещи се
от непрекъсната медико-социална
грижа, болни с потребност от
продължително лечение и/ или
долекуване.

Годишни
мониторингови
доклади,
междинен
преглед на
стратегията.

Осигурена дневна грижа – храна,
лични и социални контакти,
ежедневни занимания, консултации
и социално включване за старите
хора на територията на община
Троян.
Осигурена резидентна грижа за
стари
хора
с
деменция
на
територията на община Троян.

Годишни
мониторингови
доклади,
междинен
преглед на
стратегията.

Осигурена храна за стари хора с

Годишни

Направление 3: Стари хора
3.1. Развитие
на услуги в
общността
като
алтернатива
на
институциите

Мярка 3.1.1. Развитие на
услуги в общността – дневна
грижа

Разкрит Дневен център за стари хора до
2020 г. с капацитет 20 места – държавно
делегирана дейност на територията на
община Троян.

Мярка 3.1.2. Развитие
услуги
в
общността
резидентна грижа

Разкрита нова социална услуга в
общността - резидентна грижа за лица с
деменция и извеждане на потребителите с
деменция от ДСХ с. Добродан.

3.2.

Мярка 3.2.1. Социални услуги,

Развитие

на
–

Устойчивост

на

предоставянето
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Ежегодно;
Края
на
първия
дългосрочен
планов
период
и
периодично
в периода
на действие
на
стратегията
Ежегодно;
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Конкретни
цели
на услуги
домашна
среда

в

3.3.
Специализира
на подкрепа
за стари хора

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за
изпълнението на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и
ползите от реализацията на
стратегията
невъзможност да си я осигурят сами
на територията общината;
Разширен капацитет на Домашен
социален патронаж.

Източници на
информация

Период на
проверка

осигуряващи храна на стари
хора.

услугите
обществена
трапезария,
финансирана чрез средства по Оперативна
програма за храни и/или основно
материално подпомагане и домашен
социален патронаж - местна дейност.

мониторингови
доклади,
междинен
преглед на
стратегията.

Предоставяне на
социални услуги в
домашна среда – личен и социален
асистент, домашен помощник за хора над
65 г. в община Троян в рамките на Проект
„Подкрепа за социално включване в
община Троян“, финансиран по ОП РЧР
2014-2020.
Осигурено
медицинско
обслужване и социално включване чрез
Домашен социален патронаж – Троян.

Разширен обхват на услугите в
домашна среда за стари хора.

Годишни
мониторингови
доклади,
междинен
преглед на
стратегията.

Осигурена на 24 часова постоянна грижа,
трудотерапия, социална рехабилитация,
медицинско наблюдение и подкрепа за
социално включване за стари хора със
затруднения в самообслужването, чрез
Дом за стари хора с. Добродан.

Осигурена
24 часова постоянна
грижа за стари хора.

Годишни
мониторингови
доклади,
междинен
преглед на
стратегията.

Края
на
първия
дългосрочен
планов
период;
Периодично
в периода
на действие
на
стратегията
Ежегодно;
Края
на
първия
дългосрочен
планов
период;
Периодично
в периода
на действие
на
стратегията
Ежегодно и
периодично
при
на
действие на
стратегията;
Края
на
първия
дългосрочен
планов
период;

Мярка 3.2.2. Разширяване на
обхвата на услугите, които
предлагат
домашни
грижи
самотни стари хора – личен
асистент, финансирани по ОП
РЧР
или по национални
програми.

Мярка 3.3.1. Специализирани
институции за стари хора
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Раздел В: План за действие
1. Управление
стратегията

и

координация

на

изпълнението

на

1.1. Институционална рамка и оперативно изпълнение на стратегията.
Ролите и задачите на общината и институциите на местно ниво, доставчиците на
услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на общинската стратегия за
развитие на социалните услуги се определят от техните компетенции, потребностите на
рисковите групи и планираните дейности за посрещането им.
Общината разработва, приема и прилага общинската стратегия за развитие на
социалните услуги, като чрез нея на територията на общината се реализира и
областната стратегия за развитие на социалните услуги. Разработва, приема и
осъществява годишните планове за развитие, мониторира и актуализира при
необходимост стратегията.
Ролята на кмета на общината е ключова за цялостното изпълнение на
стратегията за социалните услуги на общинско ниво. Кметът на общината:

Организира изработването на общинската стратегия и годишните планове за
развитие на социални услуги на територията на общината и след съгласуване с
Обществения съвет и Дирекция „Социално подпомагане“ ги внася за обсъждане и
приемане от Общинския съвет;

Организира разработването на общинските секторни политики и след
гласуването в Общинския съвет организира цялостното им изпълнение;

Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на стратегията,
реализация на общинските планове за развитие на социални услуги;

След съгласуване с Обществения съвет, кметът представя годишен и
заключителен доклад за изпълнението на стратегията и на общинския план за развитие
на социални услуги за одобряване от Общинския съвет;

Участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението
на общинския план за развитие на социалните услуги;

Търси възможности за финансиране от различни финансови източници за
реализиране на конкретните дейности, планирани в стратегия.
Общинският съвет обсъжда и приема общинската стратегия за развитие на
социални услуги и годишните планове за изпълнението й по предложение на кмета на
общината. Освен това Общинският съвет:

Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския
план за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината;

Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще
се развиват на територията на общината и планирани в стратегия;

Взема решения, свързани с развитие на социалните услуги на територията на
общината (откриване, закриване, разширяване, дофинансиране и пр.).
Общественият съвет по социално подпомагане е консултативен орган за
осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община,
централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на
62

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН
2016-2020

социалната политика в конкретната община. Неговата роля в изпълнението на
стратегията е свързана с:

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 в стратегията на
територията на общината;

Съгласуване на годишните планове на общините с областната стратегия по
отношение на съответствието с избраните приоритети и цели още преди
внасянето им в Общинския съвет.
Дирекция „Социално подпомагане“ носи отговорност и изпълнява конкретни
задачи при реализирането на стратегия за развитие на социалните услуги:

Събира и актуализира данните на базовите индикатори и резултатите от
изпълнение на социалните услуги;

Определя и провежда конкретни мерки по закрилата на децата и контролира
изпълнението им;

Проучват потребностите на населението от социални услуги;

Извършва дейности по извеждане, насочване и настаняване в специализирани
институции и социални услуги;

Правят предложение до кмета на общината за предоставяне на алтернативни
услуги в общността;

Прави предложения до регионалната дирекция за социално подпомагане за
откриване, промяна във вида и/или промяна на капацитета и закриване на
социални услуги - делегирана от държавата дейност;

Оказват методическа помощ и съдействие на общинската администрация при
предоставяне на социални услуги в общността и в специализираните
институции;

Съдействат и сътрудничат на физически и юридически лица, осъществяващи
дейности по закрилата на детето и социалните услуги;

Осъществяват сътрудничество с общинска администрация и с неправителствени
организации при осъществяването на политиката в областта на социалната
защита на рисковите групи в общината.
Дирекция Бюро по труда Троян 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 дирекция "Бюро по труда" по изпълнението на стратегията
включва:

Разработване на мерки и програми съвместно с общината за професионална
квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на
роми;


Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел
намиране на работа.
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1.2. Система за мониторинг и оценка.
Утвърденият като практика модел на планиране с участие на всички
заинтересовани страни, предполага взаимодействие, партньорство и координация
между в хода на изпълнение на стратегията за осигуряването на най-добрата подкрепа,
ефективност и качествено на социалните услуги. Развитието на адекватна на нуждите и
ефективна мрежа от социални услуги изисква изграждане на система за координация и
управление с екип, който да работи чрез партньорство между всички заинтересовани
страни – участници в процеса.
Съществена място при изпълнение на стратегията има създадения Обществения
съвет по чл. 35 от ЗСП, който следва да окаже нужното съдействие и помощ при
извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняват обществен контрол
върху тяхното осъществяване.
Общинските структури за изпълнение, мониторинг, оценка и актуализация на
стратегията ще бъдат сформирани след приемането и от общински съвет.
Основните задачи на тези структури са координация на дейностите за развитие
на наличната мрежа от услуги и реализиране на планираните нови социални услуги,
създаване на условия за обмяна на опит и добри практики между доставчиците на
услуги, синхронизиране и съгласуване на решения и политики между свързаните
сектори, изработване на предложения за промени и актуализация на стратегията, които
се внасят за обсъждане в обществения съвет, след което и приемане от общинския
съвет.
Координацията и изпълнението на общинската стратегия се изпълнява от екип,
който включва общинския координатор, участвал в изработването на стратегията,
други експерти от общинска администрация, имащи отношение към сферата на
социалните услуги, представител на обществения съвет, представители на свързаните
сектори – образование, здравеопазване и пазар на труда.
На общинско ниво, решения за разкриване и/или промени в социалните услуги ,
актуализация, годишни планове за действие се вземат от общински съвет по
предложение кмета. Същите правят предложения за промени и ги предлагат за
включване в областната стратегия, по отношение на промени в стратегическия
документ, касаещи общината.
Процесът на планиране не приключва с приемането от общински съвет на
стратегията. Социалните услуги следва да се развиват гъвкаво и да са адекватни на
потребностите и като цяло на външната ни среда, затова е необходим постоянен
мониторинг и оценка в хода на изпълнение на плана за действие и при необходимост
неговото актуализиране. Поради това е необходимо адекватна система за мониторинг и
оценка за проследяване на настъпилите промени в хода на изпълнение на документа.
Системата за мониторинг и оценка включва комплекс от дейности, които се
осъществяват на няколко етапа:
- създаване на структура и изграждане на екип;
- развитие на умения и изграждане на капацитет за мониторинг и оценка;
- създаване на инструментариум за оценка и мониторинг;
- планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка;
- разпространение на заключенията от мониторинга и оценката и актуализиране
на планове и дейности в съответствие с направените препоръки.
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Системата на мониторинг и оценка на стратегическия документ е отговорност и
ангажимент на общинско звено за мониторинг и оценка, което е самостоятелна
структура, създадена със заповед на кмета, след приемането на стратегията. В неговият
състав се включват освен общинския координатор, също така и експерти от общинска
администрация и привлечени експерти от заинтересованите страни на местно ниво.
Звеното изпълнява дейностите по координация на цялостната дейност по мониторинг и
оценка, разработва годишните мониторингови доклади за изпълнението на стратегията,
междинния преглед, актуализацията, разпространение на резултатите и направените
препоръки.

1.3. Основни партньори. Механизми за партньорство
Важно за развитието на модерна и адекватна на потребностите мрежа от
социални услуги е насърчаването на партньорствата на различни нива:


Междуобщински партньорства – за специфични рискови групи и индивиди,
които могат да ползват социална услуги на друга община, споразумения за
партньорства за използване на материална база, транспортни средства и други
подобни;
 Партньорства между заинтересованите страни – за търсене на най-добрата
подкрепа;
 Партньорства между свързаните сектори – главно при използването на
интегрирания подход на предоставяне на социална подкрепа;
 Публично-частните партньорства – основните положителни аспекти от
прилагането на публично-частно партньорство е да се компенсират разходите и
да се сподели риска, което се постига чрез използване на различни обществени
прерогативи като инструмент на бюджета, публична собственост, законодателни
разпоредби.
В процеса на партньорство ще бъдат използвани разнообразни инструменти за
сътрудничество като:
 Споразумения за сътрудничество;
 Споразумения за съвместна работа;
 Работни групи/съвети;
 Съвместни проектни дейности
Развитието на партньорствата между общината и отделните свързани сектори и
изграждането на мрежи на местно ниво ще способства за съчетаването на наличните и
потенциалните ресурси, допълването и съгласуването на дейностите на ангажираните
институции от различните сектори с фокус удовлетворяване потребностите на
уязвимите индивиди, групи и общности.

1.4. Основни етапи в изпълнението на стратегията
Добре развитата система за мониторинг и оценка е предпоставка за добра
административна среда за изпълнение на стратегията. Стратегическото планиране е
динамичен процес, който в хода на реализацията си може да се променя според
потребностите. Документът следва да отразява във всеки един момент възникнали
промени във външната среда – държавна политика, нови потребности на рисковите
групи, социално-икономическата среда, като за целта бъде при необходимост променян
или допълван.
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Отчитането на постигнатия напредък по заложените цели и адекватността на
прилаганите мерки е предмет на междинната оценка. В процеса на оценка, при
необходимост могат да се дадат предложения за актуализиране на стратегическия
документ.
Актуализирането на стратегията обхваща промени със съществено значение,
които обаче не противоречат на визията, направленията и приоритетите, които са
заложени.
След приключване срока на действие на стратегията, финалната оценка ще
оцени успеха от приложените мерки и дейности.
Планът за действие по прилагането на системата за мониторинг и оценка
обхваща дългосрочни планови периоди (2016-2018 г. и 2019-2020 г.), и годишни
оперативни планове за дейности по мониторинг и оценка за всяка година от изпълнение
на стратегията. В резултат на това, следва и наблюдението да е насочено от една
страна към годишното изпълнение на стратегията и от друга страна върху
дългосрочното такова.

2.

Ресурси

Планирането на необходимите ресурси – човешки, финансови, материални ще
формулират организационното развитие на стратегията и са от ключово значение за
приложимостта на стратегията.

2.1.

Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията

2.1.1. Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги
Съществен фактор за задоволяване на потребностите и подобряване на грижата е
кадровата обезпеченост на наличните и планираните за разкриване социални услуги.
Недостигът на човешки ресурси и квалификация, дори и при добра финансова
рамка, административен и организационен капацитет за управление на мрежата от
социални услуги, води до повторение на съществуващото към момента състояние на
социалните услуги. Поради това, в стратегията за развитие на социалните услуги за
периода 2016-2020 се залагат мерки за развитие на човешкия ресурс за предоставяне на
социални услуги:
 Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на персонала
в социалните услуги, чрез обучения, обмяна на опит и добри практики;
 Осигуряване на възможности за участие в работни срещи, конференции,
обучителни пътувания/стажантски програми и др. тип дейности, осигуряващи
обмен на опит и професионално развитие на управленския екип на
доставчиците.
 Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на специфични нови
умения за планиране на професионалното развитие и кариерно израстване,
умения за работа в екип и ефективно общуване, работа по проекти,
взаимодействие с различни институции;
 Изграждане на система за супервизия на персонала на социалните услуги;
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Въвеждане на механизми за ефективна оценка на положения труд, съобразени
със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги
и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по
обслужване на потребителите.

2.1.2. Изграждане на административен
управление на услугите

и

организационен

капацитет

за

С оглед стимулиране развитието на административния и организационен капацитет на
общинско ниво за управление на социални услуги е необходимо планиране и
осъществяване на мерки и дейности, свързани с:









Обучения и консултиране за изграждане на умения и капацитет за ефективно
управление на социални услуги;
Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри
практики, с цел развитие на капацитета на експертите;
Изграждане на умения за мониторинг и оценка, чрез обучения;
Изграждане на умения за ефективно използване на възможностите за
финансиране, чрез обучения за придобиване и надграждане на уменията за
разработване и подготовка на проектни предложения, както и развитие на
компетенциите за управление на проекти.
Формиране на умения за изграждане на партньорства, чрез обучения, умения и
нагласи за развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните
услуги;
Обучения на експертите за развитие на социалната икономика на територията
на общината и др.
Осъществяване на обмен с експерти от други общини;

3.

Финансови и материални ресурси

3.1.

Източници на финансиране

Финансирането в сферата на социалните услуги, съгласно разпоредбите на Закона за
социалното подпомагане се осъществява със средства от:
- държавния бюджет;
- общинския бюджет;
- национални и международни програми;
- дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
- средства от фонд "Социална закрила";
- други източници.
На територията на Община Троян съществува практика за частично или напълно
обезпечаване на дейности по функциониране на социални услуги – домашен социален
патронаж, център за временно настаняване.
През периода 2016-2020 година общината основно ще разчита на държавно
финансиране и финансиране по проекти за функционирането и разкриването на
социални услуги.
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Оперативните програми, които предоставят възможност за финансиране на дейности,
свързани с изграждане, функциониране и развитие на социалните услуги са:
 ОП „Развитие на човешките ресурси“;
 ОП „Региони в растеж“;
 ОП „Добро управление“;
 Програма за развитие на селските райони;
 Други европейски програми - Оперативната програма за храни и/или основно
материално подпомагане и др.
Средствата за квалификация и преквалификация на социалните работници могат да се
осигурят от следните програми:

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.;

ОП “Добро управление” 2014 – 2020 г.;

Международни програми за обмяна на добри практики като Интеррег Европа
2014 – 2020 г., Програма „Дунав” 2014 – 2020 г. и др.

3.2.

Други необходими ресурси

Освен финансовите и човешките ресурси, съществена роля за развитие на
мрежата от социални услуги играе наличната материална база. Община Троян е
собственик на сгради - общинска собственост, в които могат да бъдат разкрити нови
социални услуги и/или да се осъществяват дейности за социална подкрепа на уязвими
групи: незавършеното крило на поликлиниката, представляващо четириетажната
сградата, бивше общежитие в с. Шипково и имот в централната част на града –
Диковата къща, като моментното им състояние не е добро. Друг имот, чиито
собственик е общината и би могла да се използва се намира в района на автогарата в
жилищен блок на партерен етаж. В обособените комплекси за социални услуги в селата
Дълбок дол и Добродан също има части от сгради, в които могат да се развиват
социални услуги и/или разширяват наличните. При осигурено финансиране за
изграждането на нова материална база за социални услуги, общината би могла да
предложи подходящи имоти за това.

4.

Комуникационна програма

Политиката на общината за предоставянето на информация до обществеността е важно
условия за ефективното реализиране на стратегията за развитие на социалните услуги и
популяризиране на резултатите от изпълнението и. Обществеността и най-вече хората,
които имат нужда от подкрепа трябва да получат пълна и обективна информация за
всяка стъпка при реализиране на дейностите в стратегията. Реализирането на
стратегията ще се съпровожда от различни информационни мероприятия, които ще
осигурят нейната публичност, както в процеса на разработване, така и по време на
нейната реализация.

4.1.

Цели, задачи и методи

Целта на комуникационната програма е да популяризира сред широката
общественост и заинтересованите страни ползите, положителните ефекти и резултатите
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от изпълнението на стратегията за развитие на социални услуги на територията на
община Троян за периода 2016 – 2020.
Конкретните задачи на програмата са свързани:
 Привличане на общественото внимание и повишаване чувствителността на
обществото към хората от различните уязвими групи, към техните потребности
и възможности за решаване на проблемите им;
 Осигуряване подкрепа на цялата общественост за изпълнение на приоритетите в
стратегия, заложените мерки и дейности в направленията;
 Стимулиране ангажираността на всички участници в процеса на изпълнение на
стратегията;
 Популяризиране принципите на стратегия за толерантност, социална
интеграция, равни права и равен достъп на всеки до възможности за развитие;
 Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни за
планираните дейности в стратегията и за предприетите мерки за тяхното
изпълнение;
 Популяризиране на резултата и ефекта от изпълнението на конкретните мерки и
дейности на стратегията;
Целевите групи на комуникационната програма са:
 Целеви групи на стратегия за социални услуги;
 Потребители на социални услуги
 Широката общественост;
 Доставчици на социални услуги;
 Териториални органи и институции на централната и местната власт;
 Неправителствени и граждански организации;
 Медии;
Механизмите и подходите, които ще се прилагат при изпълнението на
комуникационната програма включват ефективно използване на различни начини и
форми за комуникиране и промотиране на стратегията за развитие на социални услуги
и изграждане на адекватна информационна среда чрез подаване на достатъчна
информация в общественото пространство, търсене на отзвук и обратна връзка от
разпространената информация.
Основни комуникационни техники. Комуникационната програма се основава върху
няколко основни форми: директна комуникация, комуникация чрез масовите медии,
комуникация чрез интернет и информационни материали, работа с партньори.
Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и
на широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в
рамките на дискусии, кръгли маси и дебати. Проблемите в социалната сфера изискват
непрекъснат диалог между нуждаещите се лица, обществеността и отговорните за
вземане на решения. По този начин могат да бъдат координирани и хармонизирани
усилията на ангажираните с институции и организации на местно ниво.
Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне на
информация относно изпълнението на стратегията за социалните услуги чрез:
 пресконференции и съобщения за медиите;
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неформални работни срещи с медиите за напредъка на стратегията.

Комуникация чрез интернет и информационни материали. Поддържане и
актуализиране на информацията за изпълнението на стратегия за развитие на
социалните услуги на сайта на общината, социални партньори и заинтересованите
страни, разработване и публикуване на тематични информационни материали.

4.2.

Оперативно изпълнение на комуникационната програма

За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата
комуникационната програма, оперативното й изпълнение ще се изпълнява от експерта
връзки с обществеността, който ще е пряко ангажиран с наблюдението и отразяването
на информационните потоци, свързани с изпълнението на стратегията. Дейностите по
изпълнението ще осъществява в сътрудничество с експертите в общинска
администрация, ангажирани с изпълнение на планираните мерки и дейности на
стратегията.
Дейности:
 Системно и периодично подаване на достатъчна информация в общественото
пространство.;
 Търсене на обратна връзка от разпространената информация;
 Организиране на брифинги, пресконференции, публикации в медиите за
запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с текущите
дейности от стратегията;
 Публикации на информационни материали и разпространението им в уебпространството за текущите дейности от стратегията.

Раздел Г: Приложения
Приложение 1: Доклад за анализ на ситуацията и оценката на
потребностите от социални услуги на територията на община Троян
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