ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) ЗА 2013 ГОДИНА ПО
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството чрез превенция на риска от изоставяне и неглижиране на децата
Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и да се подкрепи задържането им в
биологичното семейство
МЯРКА, ДЕЙНОСТ ПО СТРАТЕГИЯТА
Мярка 1.1.1. Изграждане на ЦОП за обхващане
на 80% от уязвимите семейства с деца в риск в
общината.

КООРДИНАТОР

СРОК

РЕЗУЛТАТ

Община Чепеларе

2013 г.



Осигурен финансов ресурс за
изграждане на ЦОП в гр.
Чепеларе

ДСП
Община Чепеларе

2013 г.



Предоставени консултации и
подкрепа на бъдещи майки в
риск да изоставят детето си

ДСП;
РДСП

2013 г.



Осигурени консултации и
обучения за кандидатосиновителите

Дейност: Кандидатстване по Европейски и
други програми за изграждане на ЦОП в гр.
Чепеларе.
Мярка 1.1.2. Осигуряване на грижа при близки и
роднини за изоставени и неглижирани деца.
Дейност 1.1.2.1. Дейности на Отдел „Закрила на
детето” за настаняване в семейства на близки и
роднини на деца от СИ, изоставени деца и други
деца в риск чрез мярка за закрила.
Дейност 1.1.5.1. Продължаване дейността на
ЦНСТ – с. Павелско, община Чепеларе, със
запазен капацитет
Мярка 1.1.3. Осигуряване на услуги в подкрепа
на осиновяването.
Дейност 1.1.3.1. Ефективни услуги от Отдел
„ЗД” към ДСП и РДСП за подкрепа на
осиновяването на изоставени деца –
консултиране, информиране, посредничество,
мотивиране и обучение за кандидат-осиновители
чрез форми на индивидуална и групова работа,
подкрепа в следосиновителния период за
осиновители и осиновени.
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Мярка 1.1.4. Развитие на Приемната грижа в
община Чепеларе и включване по 2-3 работещи
приемни семейства годишно.

ДСП;
ОЦПГ – Смолян;
Общинска комисия за детето

2013 г.

Община Чепеларе

2013 г.




Дейност 1.1.4.1. Подкрепящи дейности на
общинско ниво: информационна кампания за
популяризиране на приемната грижа.

Развита услуга за приемна
грижа на общинско ниво;
Проведена 1 информационна
кампания за приемна грижа.

Дейност 1.1.4.2. Подбор и наемане на приемни
семейства. Настаняване на деца в приемни
семейства в община Чепеларе.
Мярка 1.1.5. Развитие на ЦНСТ-с.Павелско за
осигуряване на резидентна грижа за деца в
среда, близка до семейната.



Развита услуга за грижа за деца
в среда близка до семейната



Оказана подкрепа на
семейства на деца с
увреждания;
Осигурени услуги по ранна
интервенция поне на 50% от
семействата с деца с
увреждания;
Осигурен достъп до здравна и
медицинска грижа на деца с
увреждания и подкрепа на
техните семейства
Осигурен финансов ресурс за
изграждане на ЦСРИ в гр.
Чепеларе

Дейност 1.1.5.1. Продължаване дейностите на
ЦНСТ-с.Павелско, общ.Чепеларе със запазен
капацитет
Специфична цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството
Мярка 1.2.2. Подкрепа за родителите за
отглеждане на децата с увреждания в
семейството.

ДСП;
Община Чепеларе

2013 г.



Дейност 1.2.2.1. Разширяване на програмите,
които предлагат грижи в домашна среда: „Личен
асистент”; „Социален асистент”; „Домашен
помощник” за деца с увреждания - реализиране
на проекти по ОПРЧР за услугите „Личен
асистент”, „Социален асистент” и „Домашен
помощник”, „Помощ в дома”.
Мярка 1.2.1.Изграждане на ЦСРИ за осигуряване Община Чепеларе
на достъп до здравна грижа, медицинска и
социална рехабилитация за поне 40% от децата с
увреждания и подкрепа на техните семейства.



2013 г.



Дейност 1.2.1.1. Кандидатстване по Европейски
и други програми за изграждане на ЦСРИ в гр.
Чепеларе
Специфична цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, превенция на рисково поведение и
неглижиране на децата
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Мярка 1.3.2. Инициативи и програми, насочени
към децата и младежите за превенция на рисково
поведение.
Дейност 1.3.2.1. Провеждане на информационни
кампании и образователни програми в училище.

Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на
последиците от рисковото поведение при децата
и младежите и работа с деца на улицата,
жертви.на насилие, трафик.

МКБППМН;
Общинска комисия за детето;
Училища;
Училищни настоятелства;
РУП - Чепеларе

2013 г.

МКБППМН;
Общинска комисия за детето;
ДСП

2013 г.







Оказана подкрепа за отговорно
родителство сред 80% от
семействата на децата с
рисково поведение;
Подобрена информираност на
учениците и младежите за
последиците от зависимостите
и рисковото поведение.
Предоставена подкрепа за
децата и лицата жертви на
насилие, трафик, зависимости,
рисково поведение

Дейност 1.3.3.1. Съвместни дейности на
МКБППМН и обществените възпитатели в
общината, заедно с ОЗД в подкрепа на деца с
рисково поведение и жертви на насилие.
Специфична цел 1.4. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование
Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното
предучилищно образование за всички
подлежащи деца в община Чепеларе.
Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в
предучилищно образование от 5-годишна
възраст, със специален фокус върху децата от
ромската общност.

ОДЗ; ЦДГ;
Община Чепеларе;
ОЗД
ДСП

За учебната 2012/2013г.
и за учебната 2013/2014
г.



Осигурено пълно обхващане
на децата в задължителното
предучилищно образование

Училища;
Училищни настоятелства;
ОДК;
Читалища;
Общинска администрация;
Други НПО
ОЗД

От началото на
учебната 2012/2013 г.



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

Дейност 1.4.1.2. Използване на механизъм на
социална инвестиция по ППЗСПД
Мярка 1.4.2. Програма за превенция на
отпадането от училище с цел намаляване с 90%
на отпадналите деца и реинтеграция в
образованието на отпадналите деца и младежи.
Дейност 1.4.2.2. Хоризонтални мерки за
подобряване на привлекателността на
училището, които обхващат всички деца и
млади хора в училище и осигуряват:
Иницииране и изпълнение на програми и
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инициативи за повишаване на интереса към
учене, включване на децата и младежите в
живота на училището; Извънкласни и
извънучилищни дейности за мотивация на
децата и техните родители - включване на
децата в извънучилищни занимания в рамките
на учебната година, спортни състезания;
осмисляне на свободното време на децата и
младежите; Обучения на учителите за
прилагане на иновативни методи на
преподаване и интерактивни техники.
Мярка 1.4.3. Осигуряване на интегрирана
предучилищна подготовка и образование за
децата с увреждания – подходящи форми на
включващо образование.

ОДЗ; ЦДГ;
Училища;
Ресурсен център;
Общинска администрация

От началото на
учебната 2012/2013 г.



Осигурени ресурсни учители
за деца с увреждания,
интегрирани в масовите детски
градини и училища

ОДЗ; ЦДГ;
Училища;
Училищни настоятелства;
Община Чепеларе

2013 г.



Подобрени умения на 10
учители за включване на
родителите в образователновъзпитателния процес

Дейност 1.4.3.4. Проучване за оценка на
нуждите за подобряване на достъпа, в
съответствие с конкретните условия във всяко
населено място.
Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за
приобщаване на родителите и общността в
учебно-възпитателния процес на техните деца.
Дейност 1.4.4.2. Инициативи и съвместни
дейности в училище за изграждане на връзката
между трите страни: училище/учители –
родители/общност – деца/ученици с подкрепата
на общинска администрация, РИО и
гражданския сектор.
Дейност 1.4.4.3. Развитие на капацитета на
Училищните настоятелства и други НПО за
подкрепа на интегрираното образование с
участието на родителите и местните общности.
Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвимите групи и лица в неравностойно положение
Обща цел 2 Да се създадат условия за социално включване на максимален брой лица в неравностойно положение и уязвимите групи
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Специфична цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на лицата с увреждания в семейна среда чрез предоставяне на
социални услуги и грижа в общността.
Мярка 2.1.1. Разширяване на социалните услуги
в домашна среда за подкрепа в ежедневието на
хората с увреждания и техните семейства.

Община Чепеларе
ДСП

2013 – 2014 г.




Дейност 2.1.1.1. Разширяване обхвата на
услугите, които предлагат домашни грижи за
хора с увреждания: Реализиране на проекти по
ОПРЧР

Осигурени услуги в домашна
среда за около 70 потребители;
Осигурена подкрепа от Общ.
Администрация и
организациите на ХУ при
осъществяване дейностите на
Клуба на ХУ и при разкриване
на нови такива

Дейност 2.1.1.3. Съвместна подкрепа от
общинската администрации и националните и
териториалните организации на хората с
увреждания при осъществяване дейностите в
клуба на хората с увреждания в Чепеларе.
Мярка 2.1.2. Подкрепа на лицата с увреждания и
техните семейства чрез предоставяне на услуги в
ЦСРИ

Община Чепеларе

2013 г.



Осигурен финансов ресурс за
изграждане на ЦСРИ в гр.
Чепеларе



Поне 20% от лицата с
увреждания с право на работа
обхванати в програмите на
Д”БТ”
за
трудово
посредничество, достъп до
квалификация и заетост

Дейност 2.1.2.1. Кандидатстване по Европейски
и други програми за изграждане на Център за
социална рехабилитация и интеграция с
капацитет 25 места.
Специфична цел 2.2. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск
Мярка 2.2.1. Осигуряване достъп до развитие за
уязвими лица, групи и общности в риск в
община Чепеларе - целеви мерки -достъп до
заетост, обучение, професионална квалификация
и преквалификация на хора с увреждания с
възможности за работа.

Община Чепеларе;
Дирекция „Бюро по труда”

2013 г.

Дейност 2.2.1.1. Включване в програми и мерки
на Дирекция “БТ”; иницииране и изпълнение на
проекти за професионална квалификация и
заетост, финансирани по действащите
национални програми за заетост и ОП “РЧР”.
Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора
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Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора в община Чепеларе
Специфична цел 3.1. Да се разшири мрежата от социални услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите
хора в семейна среда
Мярка 3.1.1. Разширяване обхвата на услугите в
семейна среда.

Община Чепеларе
ДСП

2013 г.



Подобрени и разширени услуги
в домашна среда за не по-малко
от 30 % от старите хора потребители на услугите

Община Чепеларе;
ДЦСХ;
ДСП
Клубове на пенсионера

2013 г.



Продължаване на услугата в
общността: ДЦСХ – с. Хвойна;
Осигурен финансов ресурс за
изграждане на ДЦСХ в гр.
Чепеларе.

Дейност 3.1.1.1. Осигуряване на услуги по ОП
РЧР
Дейност 3.1.1.2. Осигуряване на услуги по НП
АХУ
Дейност 3.1.1.3. Разкриване на услугата
домашен социален патронаж, като компонент от
Комплекс от социални услуги, който ще включва
още ДЦСХ и ЦСРИ
Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и
почасови услуги за старите хора.
Дейност 3.1.3.1. Продължаване дейностите на
Дневния център за стари хора в с. Хвойна,
община Чепеларе.



Дейност 3.1.3.2. Кандидатстване по
Европейски и други програми за изграждане на
Дневен център за стари хора в гр. Чепеларе с
капацитет 25 места.
Дейност 3.1.3.3. Продължаване на общинската
подкрепа за дейностите на Клубовете на
пенсионера в общината, в които на старите хора
с възможности за самостоятелно придвижване
се създават условия за общуване, участие в
културни мероприятия и др.
Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси
Обща цел 4. Да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на
общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги
Специфична цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и организационния капацитет на общинско ниво за управление на
социални услуги
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Мярка 4.2.1. Осигуряване на условия за
непрекъснато обучение, обмяна на опит и
споделяне на добри ефективни практики на
персонала в съществуващите социални услуги.

Община Чепеларе
ЦНСТ – с. Павелско;
ДЦСХ – с. Хвойна
ДСП

До края на 2013 г.



Подобрени професионални
умения на персонала на ЦНСТ ДЦСХ

Община Чепеларе

2013 г.



Ефективно изпълнение на
планираните проектни
дейности; добро управление на
наличните ресурси;
Подобряване на цялостната
политика предоставяща
социални услуги чрез
подпомагане разработването на
проикти по различни програми

Дейност 4.2.1.5. Подкрепа и осигуряване на
равен достъп до информация, консултации и
обучения на ръководния, специализирания и
помощния персонал, ангажиран с
предоставянето на социални услуги в общината.
Марка 4.1.3. Изграждане на умения на общинско
ниво за усвояване на структурни фондове
Дейност 4.1.3.1. Обучения и информационни
срещи за запознаване, разбиране и ефективно
използване на възможностите за национално
финансиране и структурните фондове на ЕС



Дейност 4.1.3.2. Консултации и помощ от
привлечени външни експерти, които ще
спомогнат за развитието на компетенциите за
управление на проекти.
Приоритетно направление 5: Изграждане на междусекторно сътрудничество

Обща цел 5. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междусекторно сътрудничество
Специфична цел 5.1. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на социални услуги
Мярка 4.1.4. Формиране на умения за
изграждане на партньорства.
Дейност 4.1.4.3. Подкрепа при провеждане на
срещи и дискусии със заинтересованите страни
за: Осъществяване на информационни срещи и
консултации между представители на общински
съвет, общинска администрация, доставчици и
други представители на общността (НПО и
граждани).

Община Чепеларе;
ДСП;
РДСП;
НПО и др.

2013 г.



Проведени срещи и дискусии, и
създадени партньорства между
заинтересованите страни
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Социални услуги, които функционират на територията на община Чепеларе
КАПАЦИТЕТ

ФИНАНСИРАНЕ

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ –
персонал

ДЦСХ – с. Хвойна

10

ДДД (по стандарт)

1

ЦНСТ – с. Павелско

15

ДДД (по стандарт)

9

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

10

НП АХУ

10

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

20

ОПРЧР

20

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Социални услуги, които се предвижда да функционират на територията на община Чепеларе през 2013 г.
КАПАЦИТЕТ

ФИНАНСИРАНЕ

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ –
персонал

ДЦСХ – с. Хвойна

10

ДДД (по стандарт)

1

ЦНСТ – с. Павелско

15

ДДД (по стандарт)

9

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

10

НП АХУ

10

ПОМОЩ В ДОМА

70

ОПРЧР

40

ЦОП
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ

25

ОПРЧР

3

25

ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ

13

ДЦСХ – ЧЕПЕЛАРЕ
ЦЕНТЪР ЗА
СОЦ.РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И ИНТЕГРЦИЯ

25

ДДД ( по стандарт)

3

25

ДДД( по стандарт)

3

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
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Годишният план за развитие на социалните услуги за 2013 год. по реализиране на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Чепеларе е съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” – Смолян, с
Обществения съвет по чл. 35 от ЗСП и е приет с Решение № 114 по протокол № 9 от заседание на Общински съвет –
Чепеларе, проведено на 31.05.2012 год.

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
ДСП
ДДД
ДЦСРИ
ДЦСХ
МКБППМН
НП АХУ
НПО
ОДЗ
ОДК
ОЗД
ОПРЧР
ОЦПГ
РДСП
ЦДГ
ЦНСТ
ЦОП

Дирекция „Социално подпомагане”
Делегирана държавна дейност
Дневен център за социална рехабилитация и интеграция
Дневен център за стари хора
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
Национална програма „Асистенти хора с увреждания”
Неправителствена организация
Обединено детско заведение
Общински детски комплекс
Отдел „Закрила на детето”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Общински център по приемна грижа
Регионална дирекция за социално подпомагане
Целодневна детска градина
Център за настаняване от семеен тип
Център за обществена подкрепа
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