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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 ГОДИНА
Настоящия план е част от плана за действие, разработен в Стратегията за социални услуги на Община Троян 2011-2015г.
по приоритенти направления, както следва:
І. Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск
Обща цел: Подобряване на грижата за децата в семейството и предотвратяване появата и развитието на рискови фактори по
отношение на децата
Конкретна цел: 1. Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, които се отглеждат в семейството
2. Подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, превенция на рисково поведение и
негледжиране на децата
3. Осигуряване на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование
4. Намаляване случаите на изоставяне на деца и настаняването им в специализирани институции и подкрепа за
отглеждането им в биологичното семейство
Планирани услуги по посочени мерки и реализиране на дейности в изпълнение на конкретни цели:
№

Услуга, вид

1

2

Потребители
Целеви групи

1

Дневен център за
деца с увреждания
(ДЦДУ)

Деца
с
увреждания

Личен асистент

Деца с
различни
увреждания
нуждаещи се
от постоянно

Социален асистент (ОП РЧР)

капацитет

20
необходимо е
намаляване на
капацитета на
10, считано от
01.07.2011г.

2 включени
деца

Финансиране в лв.
ДБ
като ДДД

основни дейности

Местоположение

31 464
-30%
съфинансиране
от доставчика,
съгласно
договор

Консултиране, дневна грижа, рехабилитация, логопедична помощ, информиране, обучение, медицински грижи,
трудотерапия,
индивидуално
обучение за деца с увреждания;
седмична грижа за деца от съседните
по-малки общини

с. Дълбок дол

Община Троян;
Сдружение
“Общество за
всички”- доставчик
на услугата;
ДСП - Троян

6300 по ОП РЧР

Грижи в семейна среда на деца; предоставяне на социални услуги
съобразно индивидуални планове;
алтернативен избор за професионално
развитие на семейства с дете с трайно

гр.Троян
с.Горно Трапе

Община Троян
при изпълнение на
двата проекта по
ОП РЧР

ОБ

друго

104 880

0

( остатък от
средствата
след
промяна в
капацитета
23 598)
0

0

3200 по ОП РЧР
1 обслужвано
дете

Отговорни
институции

2
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

1

3.

Извънучилищни
дейности в
рамките на
Детски
педагогически
център, спортни
клубове,
ателиета…

4

Масови детски и
учебни заведения

обгрижване в
ежедневието
си
ученици
участващи в
различни
форми на
извънучилищ
ни дейности
за превенция
на рисково
поведение,
личностно и
социално
развитие
Деца с
увреждания,
отглеждани в
семейна среда

капацитет

Финансиране в лв.
ДБ
като ДДД

ОБ

основни дейности

друго

Местоположение

Отговорни
институции

увреждане.

680 ученици,
включени във
всички
извънкласни
дейности през
2011г.

47 657

70
000

собствени
средства на уща,
спортни
клубове,
дарения
и
спонсорство за
състезания
и
игри

клубове по интереси, спортни
клубове, художествени ателиета,
детски работилници, ваканционни
забавления, игри, олимпиади и
състезания

територията
на общината

Община Троян,
Детски
педагогически
център-Троян;
училища, читалища,
спортни клубове

Интегрирани
деца и ученици23

Делегиран
бюджет на
детски
градини и
училища

0

0

Интегриране на деца с увреждания в
масови детски и учебни заведения.
Ресурсно подпомагане. Изграждане
на достъпна среда във всички учебни
и детски заведения с интегррирани
деца с увреждания

населени
места с детски
градини и
училища

Община Троян;

Детски и учебни
заведения на
територията на
общината;
Ресурсен център

ІІ. Приоритетно направление 2: Деинституционализация на грижите за деца
Конкретни цели:1. Извеждане на децата от специализираните институции за отглеждане в семейна среда
2. Развитие на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до
семейната, за децата, соито не могат да бъдат изведени в семейна среда
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Планирани услуги по посочени мерки и реализиране на дейности в изпълнение на конкретни цели:
№

Услуга, вид

1

2

3

Потребители
Целеви групи

2

Център за
временно
настаняване

Деца, изведени като
мярка за закрила от
рискова следа.

Център за
настаняване от
семеен тип
(нова услуга за
разкриване през
2011г)

Приемна грижа

Финансиране в лв.
капацитет

ДБ
като ДДД

15

32 820

целесъобра
зно е да се
закрие,
считано от
01.07.2011г.

( остатък от
средствата след
закриването
14 769 лв.)

Деца, изведени от СИ
от Област Ловеч и
страната

12 + 2

Деца напускащи
институции

* при
необходимо
ст

Не е осигурено
финансиране по
стандарт за
2011г., но чрез
компенсирана
промяна, може
да бъде
осигурено
финансиране от
останалите
средства от
ДЦДУ и ЦВН
38 367 лв.
При разкриване
от 01.07.2011г.
са необходими
39 177 лв. (12
места за 2011г.)
Недостиг 810
лв., от преходен
остатък.
осигурени
средства от
МТСП

ОБ

0

основни дейности

друго

9 846 - 30%
съфинансиране
от доставчика,
съгласно
договор

Местоположение

Отговорни
институции

Резидентен тип социална услуга за деца,
за които не може да се осигури семейна
среда.
Не се ползва, липсва достатъчна
потребност от нея, целогодишно
пребивават по 4 деца, въпреки че на
територията на Ловешка област е
единствена такава услуга.

с. Дълбок
дол в
община
Троян

Община Троян;
Сдружение
“Общество за
всички”доставчик на
услугата;
ДСП - Троян

0

0

Предоставяне на подслон и ежедневни
грижи за деца напуснали
специализирани институции в среда,
близка до семейната. Иновативна
социална услуга в изпълнение на
държавната политика по
деинституционализация на децата и
интегрирането им в семейна или близка
до семейната среда.

с. Дълбок
дол в
община
Троян

Община Троян;
Сдружение
“Общество за
всички”доставчик на
услугата;
ДСП - Троян

0

0

Набиране на приемни семейства в
общината; разработване на разчети за
броя деца от СИ за извеждане

нас. места в
общината

Дирекция
“Социално
подпомагане” Троян

4

ІІІ. Приоритетно направление3: Социално включване на уязвими общности
Обща цел: Създаване на условия за социално включване и интегриране на максимален брой лица от общностите в
неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в община Троян
Конкретна цел: 1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда
2. Намаляване броя на хората с увреждания в специализираните институции, чрез развитие на алтернативна
резидентна грижа от семеен тип
3. Осигуряване достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи
4. Създаване на условия за реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково поведение
Планирани услуги по посочени мерки и реализиране на дейности в изпълнение на конкретни цели:
№

Услуга, вид

1
2
3

4

Потребители
Целеви групи

2

Личен асистент
Социален
асистент
Домашен
помощник

Мерки за
социално
включване на
безработни лица

лица с трайни
увреждания, в тежко
здравословно
състояния, които не
могат или са много
затруднени да се
обслужват сами
безработни лица
отпаднали от трудовия
пазар поради
икономическата криза
и закриване на
предприятия,
маргинализирани групи
(роми, продължително
безработни, лица с
ниска професионална

Финансиране в лв.
капаците
т

26
5

ДБ
като ДДД

0

ОБ

800

39 000
матери
али,
ЗБУТ,
ФРЗ на
2
специа
листи

Отговорни
институции

Община
Троян

при изпълнение
на двата проекта
по ОП РЧР

ЕСФ чрез ОП
РЧР
ОП РЧР "
Нов избор
развитие и
реализация"
ваучери за
обучение и
средства за
работни
заплати и
осигуровки

Включване на безработни лица в курсове
за преквалификация и осигуряване на
последваща заетост; назначаване на
безработни по национални и регионална
програми за заетост, към община Троян
за извършване на съответни присъщи за
общината дейности или дейности с
общополезен характер, както и
организиране на дейности в полза на
обществото на лица насочени от

гр.Троян и
селата, в
които има
регистрира
ни
безработни
отговарящи
на
съответните
изисквания

Община Троян;

183 662

средства в
рамките на Плана
за действие по
заетостта

Местоположение

Грижи в семейна среда на лица с
увреждания и/или самотни възрастни
хора; предоставяне на социални услуги
съобразно индивидуални планове;
създаване на заетост за безработни лица
–изпълнители на социалните услуги

67786

22

118

основни дейности

друго

в партньорство с
ДБТ –Троян и
ДСП –Троян

5
№

Услуга, вид

5

Потребители
Целеви групи

2

Защитено
жилище

квалификация, лица
осъдени на пробация
Различни рискови
групи-лица с
увреждания, които се
обучават в
Професионална
гимназия по изкуствата
в гр.Троян, лица без
родители и близки или
изведени от семейства
в риск

Финансиране в лв.
капаците
т

6

ДБ
като ДДД

35 376 за 6 места;

ОБ

основни дейности

друго

пробационна служба и лица на месечно
социално подпомагане
Осигуряване на среда, близка до
семейната за лица от рискови групи и
осигуряване на услуги заподкрепа за
пълноценно социално включванеосигуряване на възможности за трудова
реализация, професионално обучение,
взаимопомощ и развиване на
самостоятелност и отговорност

0

* от преходен
остатък налични
3292 лв., които да
се ползват за
преустройство на
помещения с
оглед увеличаване
на капацитета от
2012г.

Местоположение
на
програмите
с. Дълбок
дол

Отговорни
институции

Община Троян;
Сдружение
“Общество за
всички”доставчик на
услугата;
ДСП - Троян

ІV. Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора
Обща цел: Подобряване качеството на живота на старите хора в максимално голям брой населени места в общината
Конкретна цел: 1. Разширяване на мрежата от услуги в общвостта за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на
старите хора в домашна среда
2. Осигуряване на широк достъп на старите хора да качествена резидентна грижа
Планирани услуги по посочени мерки и реализиране на дейности в изпълнение на конкретни цели:
№

Услуга, вид

1

Потребители
Целеви групи

2

Домашен
социален
патронаж

Самотно живеещи
стари хора с
увреждания и/или
със затруднения при
приготвянето на храна
и в самообслужването,
Самотно живеещи

Финансиране в лв.
капаците
т

150

ДБ
като ДДД

0

ОБ

друго

176 500

0

основни дейности

Местоположение

Отговорни
институции

Мобилна услуга за обхващане на поголям брой малки населени места;
Разширяване на традиционните дейности
на патронажа към обгрижване в дома,
посредничество, помощ в домакинството
и пр., според конкретните условия,
ресурси и възможности

В гр.Троян
и 12 села на
общината

Община Троян
проучване на
възможности за
оптимизиране
на разходите за
дейността и
подобряване

6
№

Услуга, вид

ДБ
като ДДД

ОБ

основни дейности

друго

Местоположение

Отговорни
институции
качеството на
услугата чрез
ПЧП
Валентино
ООД-доставчик;
община Троянпартньор

0

0

1000 по
проект на
МТСП

Осигуряване на топла храна през зимата

гр.Троян

Пенсионери, които
нямат сериозни
здравословни проблеми и се обслужват
сами

19

0

15 000

0

Осигуряване на лични и социални
контакти, информиране и консул-тиране
–социално, здравно, правно

Всички
населени
места
в
общината

Общна Троян

Център за хора с
увреждания

Хора с увреждания от
всички организации на
територията на
общината

60

0

4000

0

Осигуряване на лични и социални
контакти, информиране и консул-тиране
–социално, здравно, правно

гр.Троян

Община Троян,
Клуб на инвалида,
Дружество "
"Военноинвалид",
ТСО "Съюз на
слепите" и др.

Личен асистент
Социален
асистент
Домашен
помощник

лица с трайни
увреждания, в тежко
здравословно
състояния, които не
могат или са много
затруднени да се
обслужват сами

26
5

0

800

Грижи в семейна среда на лица с
увреждания и/или самотни възрастни
хора; предоставяне на социални услуги
съобразно индивидуални планове;
създаване на заетост за безработни лица
–изпълнители на социалните услуги

Община
Троян

при изпълнение
на двата проекта
по ОП РЧР

Дом за стари хора

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

28

24 часова постоянна грижа;
резидентна грижа
мед. и соц. рехабилитация

с.Добродан

Община Троян,
ДСП-Троян;
РДСП-Ловеч;
МТСП, МФ

Обществена
трапезария

3

Клуб на пенсионера

4

5
6

8

стари хора в
отдалечени нас. места
без достъп до услуги
Самотно живеещи
стари хора; пенсионери
с ниски доходи, хора с
увреждания с ниски
доходи и др.

Финансиране в лв.
капаците
т

100

2

7

Потребители
Целеви групи

2

67786
183 662

22
ЕСФ чрез ОП
РЧР

не е осигурено
финансиране за
дейността за
2011г., като ДДД;
за ІV тримесечие
по стандарт са

202 900
за
довърш
ителни
работи

200 по проект
КБ, 180 000 за
оборудване и
обзавеждане
по проект

7
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

2

Финансиране в лв.
капаците
т

ДБ
като ДДД

ОБ

друго

основни дейности

Местоположение

Отговорни
институции

необходими
37 583 лв., които
могат да бъдат
заявени пред
МТСП при
готовност за
разкриване.

Планът е изготвен в общинска администрация Троян с участието на Дирекция "Социално подпомагане" Троян и Сдружение "Общество
за всички" – доставчик на социални услуги в с.Дълбок дол. Приет и съгласуван на заседание на Обществения съвет за социално
подпомагане в община Троян на 14.04.2011г.
Съгласувал:
Директор Дирекция «Социално подпомагане» Троян:
/ Д. Петкова /

