ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в община Полски Тръмбеш
Направление 1: ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА. ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО И
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА.
№

1.

Услуга - име,
вид

Потребители
Целеви групи
Териториалн
обхват

Капацитет
2018 2019 2020

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

Местополо
жение

Статус към 2019
и етапи/стъпки за
развитие на
услугата ;
Източници на
финансиране

Направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите
за деца
Център за
Деца и деца с
Община
35
35
35
Превенция на изоставянето,
Гр.Полски Действащ ЦОП с
обществена
увреждания в риск от Полски
семейно консултиране и
Тръмбеш,
капацитет 35
подкрепа
изоставяне и техните Тръмбеш
подкрепа развитие на
ул.”Търгов места,
семейства;
родителски умения, дейности
ска” № 41
Държавно
Семейства и деца в
по навременна диагностика и
делегирана
риск от неглижиране
ранна интервенция при раждане
дейност
и семейства и деца от
на дете с увреждания,
непълни семейства;
консултиране и подкрепа на
Деца и младежи ,
семейства в риск, превенция на
напуснали СИ;
насилието и отпадането от
Деца в риск от
училище, консултиране и
отпадане от училище;
подкрепа на деца с
Деца и младежи в
противообществени прояви,
риск от и жертва на
дейности, свързани с
насилие;
реинтегриране на децата,
Лица от етнически
напускащи СИ, обучение за
общности в
самостоятелен живот и
неравностойно
социална интеграция на децата.

№

Услуга - име,
вид

Потребители
Целеви групи
Териториалн
обхват

Капацитет
2018 2019 2020

положение;
Кандидати за
приемни семейства и
кандидати
осиновители;
Приемни семейства и
семейства на
осиновители

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

Местополо
жение

Статус към 2019
и етапи/стъпки за
развитие на
услугата ;
Източници на
финансиране

Обучение на кандидати за
приемни семейства и
осиновители.Подкрепа и
консултиране на приемни
семейства и осиновители.
Разширяване на социалните
услуги предоставяни в ЦОП.

2.

Приемна
грижа

Деца лишени от
родителска грижа;
деца в риск от
попадане в социална
институция

Община
Полски
Тръмбеш

20

30

30

Отглеждане и възпитание в
Община
семейна среда на деца, които са Полски
настанени в приемни семейства. Тръмбеш

Налична.
Предоставя се по
ОП”РЧР”
„Приемиме 2015”

3.

Личен
асистент

Деца с увреждания,
които имат нужда от
постоянна грижа

Община
Полски
Тръмбеш

10

10

15

Осигуряване на грижи в
семейна среда за задоволяване
на базови и специфични
потребности

Община
Полски
Тръмбеш

Налична.
Предоставя се по
ПМС №
344/21.12.2018 г.

4.

Социален
асистент

Деца с увреждания
които имат нужда от
подкрепа

Община
Полски
Тръмбеш

0

0

10

Осигуряване на грижа в
семейна среда и в общността на
деца, които поради различни
ограничения от здравословен
характер са изключени или са в
риск от изключване от
социалния живот и от обучение
и са в риск от институционален
тип грижи.

Община
Полски
Тръмбеш

Нова.По
национални и
европейски
програми.

Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в община Полски Тръмбеш
Направление 2: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ЛИЦА.
№

Услуга - име,
вид

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

Капацитет
2018 2019 2020

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

Направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица.
Пълнолетни лица с Община
35
35
35
Осигуряване на социални
увреждания, в т.ч.
Полски
контакти, консултации и
самотно живеещи
Тръмбеш
социална подкрепа на уязвими
стари хора с
възрастни лица и семейства.
различни
Задоволяване на ежедневни,
увреждания; Лица с
здравни, образователни,
тежки увреждания с
рехабилитационни
чужда помощ;
потребности, организация на
Семейства и близки
свободното време и личните
на хора с
контакти. Мобилни услуги.
увреждания;
Възрасни хора с
риск от социално
изключване.

1.

ЦСРИ

2.

Домашен
социален
патронаж

Лица с увреждания
и/или със
затруднения в
самообслужването,
които имат нужда

Община
Полски
Тръмбеш

270

300

300

Мобилна услуга за
предоставяне на храна,
комунално-битови услуги,
помощ в домакинството и
други.

Местополо
жение

Статус към 2019
и етапи/стъпки за
развитие на
услугата;
Източници на
финансиране

Гр.Полски
Тръмбеш,
ул.”Търгов
ска” № 41

Налична.
Държавно
делегирана
дейност

Гр.Полски
Тръмбеш,
ул.”Тунджа
” № 10

Налична.
Финансиране от
бюджет на
Община Полски
Тръмбеш

№

Услуга - име,
вид

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

Капацитет
2018 2019 2020

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

Местополо
жение

Статус към 2019
и етапи/стъпки за
развитие на
услугата;
Източници на
финансиране

Община
Полски
Тръмбеш

Налична по ПМС
№ 344/21.12.2018
г. и НП”АХУ”

от грижа в семейна
среда
Възрастни хора и
хора със
затруднения в
обслужването
3.

Личен
асистент

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

45

50

50

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

4.

Социален
асистент

Лица с
увреждания,които
се нуждаят от
почасови грижи в
невъзможност за
самообслужване

0

0

45

Осигуряване на почасови
Община
услуги в домашна среда на лица Полски
с трайни увреждания и на лица Тръмбеш
над 65-годишна възраст с
ограничения или невъзможност
за самообслужване.

Нова.По
нациаонални и
европейски
програми

5.

Домашен
помощник

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

20

40

40

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

Налична
социална услуга
по
проект
–
ОП”РЧР”
и
финансиране от
държавния
бюджет

Община
Полски
Тръмбеш

Община
Полски
Тръмбеш

№

Услуга - име,
вид

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

Капацитет
2018 2019 2020

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

Местополо
жение

Статус към 2019
и етапи/стъпки за
развитие на
услугата;
Източници на
финансиране

6.

Социална
трапезария

Самотно живеещи
стари хора;
пенсионери с ниски
доходи, хора с
увреждания с
ниски доходи, лица
и семейства в риск
и др.

Община
Полски
Тръмбеш

30

30

30

Осигуряване на топла и Община
здравословна храна на лица от Полски
общината, които са затруднени Тръмбеш
да задоволяват основните си
жезнени потребности.

Налична
социална услугасоциална
трапезария с
финансиране по
ОП от ФЕПНЛ

7.

Общественоинформацион
ен център за
лица в риск

Лица и семейства в
риск от социално
изключване,
нуждаещи се от
социална подкрепа

Община
Полски
Тръмбеш

0

20

30

Осигуряване на консултиране,
подкрепа и информация на
нуждаещи се лица и семейства
от Община Полски Тръмбеш.

Гр.Полски
Тръмбеш

Разкриване на
информационен
център през 2019
г.- финансиране
по национални и
европейски
проекти.

8.

Социално
предприятие
за хора с
увреждания

Лица с увреждания
в трудоспособна
възраст, които имат
желание и
възможност да
работят.

Община
Полски
Тръмбеш

0

0

10

Създаване на социално
предприятие по национални и
европейски проекти за хора с
увреждания, които имат
желание и възможност да
работят за да допълнят
доходите си.

Гр.Полски
Тръмбеш

Разкриване на
социално
предприятие през
2020 г. при
възможност за
кандидатстване
по Национални и
европейски
проекти.

Таблица 3: Планирани социални услуги и мерки в община Полски Тръмбеш
Направление 3: ГРИЖА ЗА СТАРИТЕ ХОРА ЗА ПО-ДОБЪР И ДОСТОЕН ЖИВОТ.
№

Услуга - име,
вид

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

Капацитет
2018 2019 2020

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

Местополо
жение

Статус към 2019
и етапи/стъпки за
развитие на
услугата;
Източници на
финансиране

Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.
1.

Дом за стари Стари хора със
хора
затруднения в
самообслужването,
които имат нужда от
24 часово
обгрижване и нямат
възможност
самостоятелно да
задоволяват
основните си
жизнени
потребности.

Община
Полски
Тръмбеш

0

0

50

Резидентна грижа –постоянно Община
24-часово обгрижване
Полски
Тръмбеш

Разкриване
на
дом за стари хора
през 2020 г. като
Държавно
делегирана
дейност,
при
възможност
на
зандидатстване за
финансиране по
национални
и
европрейски
проекти.

2.

ЦНСТ
възрастни

Община
Полски
Тръмбеш

0

0

2х12 Предоставяне
на
социална Община
услуга- резидентна грижа на Полски
хора с увреждания и стари хора Тръмбеш
със
затруднения
в

Разкриване на две
ЦНСТ през 2020
г. като Държавно
делегирана

за

Хора с увреждания
и стари хора със
затруднения в
самообслужването,

№

Услуга - име,
вид

Потребители
Целеви групи
Териториален
обхват

Капацитет
2018 2019 2020

които имат нужда от
резидентна грижа,
помощ и наблюдение
24 часа.

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

обслужването.

Статус към 2019
и етапи/стъпки за
развитие на
услугата;
Източници на
финансиране
дейност,
при
възможност
на
зандидатстване за
финансиране по
национални
и
европрейски
проекти.

Съгласувал:

КМЕТ НА ОБЩИНА

Директор Дирекция “Социално подпомагане” – Свищов

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/МИЛЕНА ИЛИЕВА/

Местополо
жение

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/

Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Полски Тръмбеш за 2020 година е приет на заседание на ОбСПолски Тръмбеш с Решение №637 от протокол №45 от 25.04.2019 г.
Маринета Йорданова:
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