Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)

ГОДИШЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД за 2011 г.
на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на област
Габрово
1. Въведение
Областната стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 2015) е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в областта
(областна администрация, РДСП, общински администрации и съвети, структури на
АСП, местни структури на централната държавна власт, социални услуги, НПО и
други) с общата координация на Областна администрация – Габрово и РДСП Габрово.
Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните
услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско
отношение стратегията покрива всички общини на територията на област Габрово.
Областната стратегия за развитие на социалните услуги е съгласувана от Областния
съвет за развитие с Решение №3/11.11.2010 г. и е утвърдена от Областен управител
Габрово със заповед №222/25.11.2010 г.
Тя е основа за разработване на Общински стратегии за развитие на
социалните услуги в общините. През 2011 г. с решения на Общинските съвети са
приети всички Общински стратегии.
Областната стратегия за развитие на социални услуги цели да създаде условия
за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи,
индивиди в риск като осигури достъпни и качествени социални услуги на
територията на област Габрово.
Настоящият Годишният мониторингов доклад 2011 г. е част от процеса на
стратегическо планиране и развитие на социалните услуги заложени в Областната
стратегия. За оперативното изпълнение на дейностите по стратегията се обособи Звено
за мониторинг и оценка (ЗМО) със заповед №237/03.12.2010 г. на Областния управител
Габрово.
Постоянният вътрешен мониторинг се осъществява с прякото участие на всички
заинтересовани страни – Областна администрация, Общински администрации,
Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП), Дирекциите за социално
подпомагане, доставчици на услуги.
Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на екипа на Звеното за
мониторинг и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите
от социални услуги в област Габрово за 2011 г.
2. Цели на мониторинга
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и
програми в социалната сфера и особено – за дългосрочни и комплексни интервенции
като Областната стратегия за социалните услуги. Общата цел на системата за
мониторинг и оценка е да гарантира развитието и подобряването на стратегиите и
политиките в социалната сфера.
За тази цел конкретните задачи на системата за мониторинг и оценка са:
1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за промените в
социалната среда в областта;
2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по
Стратегията на областно и общинско ниво;
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3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от
изпълнението на Областната стратегия от гледна точка на целевите рискови
групи;
4. Да осигури системното актуализиране на Областната стратегия, подобряването
на политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на
социалните услуги и мерки.
В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна
Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общините и
структурите, които изпълняват Стратегията. Резултатите от мониторинга и оценката са
основа за актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните направления
и целите, както и за препланирането на оперативните задачи в хода на изпълнението.
Препоръките за промени, постоянният поток от информация и обратната връзка от
целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка са
задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.
3. Извършени дейности по мониторинг на изпълнението на стратегията.
3.1.

Мониторинг на разширяването на ЦОП ИМКА в община Габрово;

Дейността на Центъра за обществена подкрепа са насочени към деца и младежи в
риск, деца с отклоняващо се поведение, деца жертви на насилие, деца в риск от
отпадане от училище, деца, настанени в специализирани институции или деца, на които
им предстои напускане на СИ, родители на деца в риск, от общността (на територията
на общината); семейства на деца, които са в институция и се подпомагат с цел
реинтеграция на детето в семейна среда; кандидати за приемни родители или
утвърдени приемни семейства; семейства в процес на осиновяване, осиновители;
специалисти работещи с деца (възпитатели, педагози, социални работници, психолози)
и др. специалисти, работещи с деца в риск.
Капацитетът на услугата е увеличен от 20 на 25 места, считано от 01.01.2011 г. със
Заповед на изпълнителния директор №РД-01-373/02.03.2011 г.
3.2.

Мониторинг по създаването на комплекс от социални услуги в община
Севлиево:

Обединяване на ЦОП Севлиево, Наблюдавано жилище 1, 2 и Дневен център за
деца и младежи с увреждания;
С Решение №045 от 27.04.2011 г. /протокол 4/ на Общински съвет Севлиево се
създава Комплекс от социални услуги за периода 2011-2015 г., обединяващ
предоставените услуги в общността: ЦОП Севлиево, Наблюдавано жилище 1, 2 и
Дневен център за деца и младежи с увреждания. Сключен е договор за предоставянето
на социалната услуга от 27.09.2011 г. между Кмета на Община Севлиево и доставчик на
социални услуги „МСС – България” за организиране и управляване на дейностите в
Комплекс от социални услуги. Договорът е подписан за срок от 3 години.
Създаване на Център за ранна интервенция за деца със специални
потребности,
базиран в новострояща се сграда за предоставяне на
интегрирани социални, здравни и образователни услуги по Проект „Социално
включване” към МТСП;
През м.април 2011 г. Община Севлиево кандидатства с проектно предложение
„Равен шанс за всички” по Проект „Социално включване” към МТСП за предоставяне
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на социални, здравни и образователни услуги за деца от 0 до 7 години и техните
родители, принадлежащи към уязвимите групи в община Севлиево. Сключено е
споразумение № РД-34 на 31.05.2011 г. между МТСП и Община Севлиево за
реализиране на проекта. На 11.10.2011 г., след проведен национален конкурентен търг
по правилата на Световната банка е сключен договор между Община Севлиево и „МБ2001” за извършване на строително-ремонтните дейности по проекта. В момента се
изгражда Центъра за интегрираните услуги и се реализират ремонтни дейности в ЦДГ
„Радост2”, които ще приключат до м.август 2012 г. Предоставянето на услугите ще
започне през м.септември 2012 г и ще продължи до края на м.август 2013 г.
С проекта са поставени следните специфични цели:
1. Изграждане на сграда с подходящи помещения за предоставяне на пакет от
интегрирани услуги на територията на община Севлиево.
2. Реконструкция на съществуваща детска градина за предоставяне на част от
образователните дейности по проекта и интеграция на деца от уязвимите групи.
3. Повишаване на квалификацията на социалните работници и педагози за
предоставяне на качествени интегрирани услуги.
4. Улесняване на достъпа на уязвимите групи от община Севлиево до различни
услуги и институции.
5. Подкрепа за формиране на родителски умения за правилно отглеждане и
възпитаване на децата от рисковите групи.
6. Интегриране на децата от уязвимите групи в детските градини на общината и
подобряване на готовността им за включване в образователната система.
Очакваните резултати при реализация на проекта са:
1. Построена обществена сграда за предоставяне на интегрирани услуги за деца
от 0 до 7 години и техните родители на територията на община Севлиево (зала
за групова работа с родители, за индивидуални консултации с деца и родители,
здравен кабинет, логопедичен кабинет и зала за психомоторика, кинезитерапия
и свободни игри);
2. Реконструирана целодневна детска градина „Радост 2” за обхват на деца от
рискови групи и предлагане на образователните услуги в 4 възрастови групи –
за деца на 3 години, за деца на 4 години, за деца в задължителна предучилищна
подготовка – на 5 и 6 години;
3. Подобрена среда за предоставяне на образователните услуги на децата на
възраст от 3 до 7 години в детските заведения на територията на община
Севлиево;
4. Разширен обхват на услугите в община Севлиево чрез предоставяне на 10
интегрирани услуги, свързани с грижите за деца в риск и деца с увреждания на
възраст от 0 до 7 години;
5. Интегрирани деца от рисковите групи в детските заведения на територията на
община Севлиево;
6. Подобрена училищна готовност на децата от рискови групи;
7. Подобрен достъп до здравни услуги на децата от рисковите групи;
8. Формирани и развити умения на родителите, включени в услугите по проекта;
9. Осъществено семейно консултиране и подкрепа на родителите, включени в
услугите по проекта;
10. Обучени педагозите от детските заведения, медицинския персонал,
социалните работници и медиаторите, участващи в процеса на предоставяне
на услугите по проекта.
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Увеличаване на капацитета на ДЦДМУ с 4 места за седмичен престой;
Планира се през 2013 г. да стартира процедурата за увеличаване на капацитета на
ДЦДМУ с 4 места за седмичен престой.
Увеличаване на Център за обществена подкрепа с 15 места;
С Решение №070/28.06.2011 г. на Общински съвет Севлиево капацитетът на ЦОП се
увеличава от 25 на 40 места и се увеличава числеността на персонала с 3бр., съгласно
методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции,
считано от 01.01.2012 г. след заповед на Изпълнителния директор на Агенция за
социално подпомагане №РД-01-136/02.02.2012 г.
3.3.

Изграждане на Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и
семейства.1

Министерство на труда и социалната политика изпълнява проект за „Социално
включване”, който се финансира със заем от Международната банка за възстановяване
и развитие (Световна банка).
Община Габрово подготви проектно предложение “ПОСОКИ – предоставяне в
общността на социално-образователно консултиране и интегриране”.
Проектът е представен на 29.02.2012 г. в МТСП. Оценката на подаденото проектно
предложение ще се осъществи до 27.03.2012 г., а сключването на Споразумение за
финансиране – до април 2012 г.
Съгласно насоките за кандидатстване размерът на максималната стойност на
проекта, за Община Габрово, е до 1 200 000 лева.
Съгласно насоките за кандидатстване, сроковете за реализиране на проектните
дейности са, както следва:
1. Срокът на изпълнение на проекта е не повече от 24 месеца, считано от
сключване на Споразумение за финансиране;
2. Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи по проекта е не повече
от 12 месеца от датата на сключване на договора с изпълнителя;
3. Срокът за реално предоставяне на услугите по проекта да не е по-малък от 12
месеца .
Настоящото проектно предложение се предвижда да бъде реализирано в два
основни аспекта:
Първият компонент е пребазиране на ЦДГ „Слънце”, база 2, намираща се на ул.
„Малуша” 4 и изграждане на нова база на ул. „Ген. Гурко” 15. При осъществяване на
дейностите по проекта се предвижда ЦДГ „Слънце”, база 2 да бъде преместена в нова
сграда , която ще бъде построена в двора на ЦДГ „Слънце”, база 1. Ще се обособят
помощения за три детски групи и салон за спортни, музикални и творчески занимания.
Втория компонент на проектното предложение предвижда преустройство на сграда,
общинска собственост, с УПИ V, кв.107 по плана на гр. Габрово, 2 етап, първа част,
намираща се на ул. „Ивайло” 13, с цел изграждане на Комплекс за предоставяне на
интегрирани услуги за деца и семейства. Помещенията обхващат първи етаж от
южното тяло на сградата, с обща площ 160 кв.м.
В Комплекса за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства се
предвижда да се реализират следните 8 услуги, със съответните им поддейности:
I. Услуги за деца от 0 до 3 години и техните родители
1

Променя се името от Общностен център за деца и техните семейства в Комплекс за предоставяне на
интегрирани услуги за деца и семейства.
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1. Формиране и развитие на родителски умения
1.1. Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители;
1.2. Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на
възраст между 0 и 3 години;
1.3. Групи за родители и бъдещи родители;
1.4. Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3
години.
2. Семейно консултиране и подкрепа
2.1. Групови и индивидуални сесии за семейно планиран;
2.2. Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно
грижи за своите деца.
3. Здравна консултация за деца
3.1. Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното
развитие на бебетата и децата;
II. Услуги за деца от 3 до 7 години и техните родители
4. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове
4.1. Работа с деца, интегрирани в детските градини;
4.2. Работа с родителите на децата;
4.3. Работа с останалите родители – организиране на срещи за
преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска
градина;
4.4. Съвместна работа с всички родители.
5. Мониторинг на готовността за обучение
5.1. Преглед на психомоторното и физическото развитие на децата най –
малко в началото и в края на всяка година в детска градина.
6. Семейно консултиране и подкрепа
6.1. Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7
години;
6.2. Консултиране и подкрепа (индивидуално и групово);
6.3. Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда.
7. Здравна консултация за деца
7.1. Редовно наблюдение на здравния статус, физическото и
психомоторното развитие на децата.
8. Допълнителна подготовка за равен старт в училище
8.1. Създаване на летни групи/училища
За всяка от посочените услуги и дейности има посочени критерии за избор на
потребителите, място на което да се предоставя услугата и персонал, който да я
реализира.
Създаване на център спешен прием за деца в риск в община Севлиево;
Планира се през 2014 г. да стартира процедурата.

3.4.

3.5.

Програми и кампании за превенция на рисковото поведение.
Осъществяване на образователни програми и кампании в детските
градини и училищата насочени към превенция на агресивното поведение
сред деца. Осъществяване и на обществени кампании за предотвратяване
на насилието и други форми на злоупотреба и експлоатация.
През 2011 г по инициатива на Областен управител Габрово беше
организирана кръгла маса на тема "Превенция и противодействие на
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асоциалното поведение и престъпността сред младите. Насилието сред
децата в училище". Основни теми бяха насилието сред децата, агресията сред
подрастващите, споделяне на практики и опит в превенция на младежката
престъпност и насилието сред децата, представен беше и регионален модел
за превенция на престъпността сред малолетни и непълнолетни.
Центъра за превенция, помощен орган към МКБППМН в община Севлиево
организира анкетно проучване на агресивното поведение на подрастващите в
общинските и държавни училища и факторите, които му влияят. Оформена е
адекватна картина на социално-значимия проблем, отчетени са най-честите
прояви на агресия сред учениците, изведени са причините за това поведение
и е извършена оценка за развитие на проблема във всяко конкретно училище.
В резултат на анкетното проучване е препоръчано на всички УКБППМН да
разработят програма за превенция на агресията, да се задълбочи диалога с
родителската общност за съдействие и подкрепа и да се предлагат
разнообразни алтернативи за осмисляне свободното време на учениците
според възрастовия им състав
3.6.

Развитие на дейности по приемна грижа в ЦОП. Да се продължат дейности
по информационни кампании, оценка, обучение, назначаване и подкрепа
на приемни семейства и развитие на дейности по приемна грижа в SOS
Детски селища.

Община Габрово
От началото на 2012 г. на територията на Община Габрово се реализира проект „И
аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, финансиран със Заповед № РД 08-55 от 30
септември 2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган. Бенефициент по проекта е
Агенция „Социално подпомагане”, а Община Габрово е партньор по проекта, съгласно
партньорско споразумение с регистрационен номер BG051PO001-5.2.11-0001-С0001
изх. № СИ01-75 от 08.12.2011 г.
Проектът е в изпълнение на националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република България” и е насочен към развитие
на приемната грижа като алтернатива на настаняването на децата в специализирани
институции.
Продължителността на Проекта е до 31.10.2013 г. и се реализира на национално
ниво, като партньори на АСП са 82 общини. Обхващат се населените места от
общините-партньори, в които има деца от специализирани институции и/или деца от
общността в риск от изоставяне, където има кандидати за приемни родители и приемни
родители, семейства на роднини и близки.
Обща цел на проекта:
Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и
реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени
в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.
Отчитайки важността на професионализирането на услугата, в рамките на
операцията ще бъде извършвана целенасочена дейност за обучение на приемни
родители, както и индивидуална и групова супервизия, чрез която ще се гарантира
качеството на услугата и превръщането й в ефективен инструмент за ограничаване
постъпването на деца в институция.

6

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)

Специфични цели по проекта:
Прилагане на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”доброволна, професионална и заместваща;
Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез нарастване
броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в
национален мащаб;
Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени
места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица;
Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско
ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на
децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.
Целеви групи:
Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и
близки;
Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и
семейства на техни близки и роднини;
Деца, настанени в специализирани институции;
Деца, настанени в приемни семейства;
Деца, настанени при близки и роднини
Основни дейности по проекта:
1. Организация и управление на проекта;
2. Сформиране на екипите по приемна грижа и специализираните комисии по
приемна грижа;
3. Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”;
4. Индивидуална работа с децата, подготовка за настаняване и проследяване на
всеки конкретен случай;
5. Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има
настанени деца;
6. Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства.
Създаване на групи за самопомощ;
7. Разработване на единен финансов стандарт за услугата „Приемна грижа”;
8. Информиране и публичност.
Община Габрово ще извършва набиране, подбор, оценка и обучение на кандидатите
за приемни семейства, ще сключва договори с доброволните, професионалните и
заместващи приемни семейства и реално ще предоставя социалната услуга.
Доставчикът на услугата ще бъде работодател на приемните родители и съвместно с
експерти от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” ще
определя и предоставя месечен бюджет за отглеждане на детето, настанено в
приемното семейство.
Община Габрово има сключено споразумение със Сдружение с идеална цел “SOS
Детски селища България” във връзка с изпълнение на Проект „И аз имам семейство”.
Споразумението е сключено на 16.01.2012 г., одобрено е с Решение на Общински съвет
- Габрово № 3/26.01.2012 г.
Община Дряново
Проектът “И аз имам семейство” по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-5.2.11 “Приеми ме”,стартира в гр. Дряново с подписването на
Партньорско споразумение № BG051PO001-5.2.04-0109-C0001 СИ01-76/08.12.2011 г.
7

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)

След обявен конкурс се назначи екип по приемна грижа от двама социални работници,
който ще отговарят за реализацията на целите по проекта..
Проектът е със срок от 26 месеца, с крайна дата 31.10.2013 г.и има за цел да увеличи
броя приемни родители и семейства на роднини и близки, в които са настанени деца.
Лицата, към които е насочен проекта са хора от всички социални общности, без
ограничение в етническата принадлежност или пол. Това са бъдещите приемни
родители, а децата, които ще се настаняват в тях са приоритетно деца от институции на
възраст от 0 – 3 г, деца с увреждания, деца-жертви на насилие, деца, спрямо които е
приложена мярка „полицейска закрила”, след изтичане на срока й, както и деца при
условията на заместваща приемна грижа.
Устойчивост на настоящия проект е услугата „Приемна грижа” да се превърне в
държавно - делегирана дейност след приключването на проекта.
Община Севлиево
През 2011 г. в община Севлиево социалната услуга „Приемна грижа” се предоставя
от 6 приемни семейства, които са подготвени от Областния център по приемна грижа и
одобрени от Комисия за детето в община Севлиево. В тези семейства за 2011 г. са
полагани грижи за 16 деца.
Община Трявна
В Община Трявна, е подписано партньорско споразумение между Кмета на
Общината и Договарящият орган – Агенция социално подпомагане на 08.10.2011 г.
Като продължителността на проекта от 30.09.2011 г. до 31.10.2013 г. Има Решение на
Общински съвет Трявна № 48/30.01.2012 г., с което дава съгласието си Община Трявна
да сключи партньорско споразумение със Сдружение ”SOS - Детски селища” и същото
е подписано на 02.03.2012 г. По проекта са назначени двама социални работници на
23.01.2012 г.
3.7.

Обучение и подготовка на кандидат осиновители, подкрепа за осиновители
и осиновени.

Дейностите продължават да се извършват от ЦОПовете, които са държавно
делегирана дейност и от Центъра по семейно консултиране към SOS Детски селища по
проект.
3.8.

Продължаване и разширяване на дейността и капацитета на Дневен
център за деца и младежи с увреждания в Габрово.

Към настоящия момент не се предприемат действия по разширяване на социалната
услуга, тъй като Община Габрово не разполага с подходящи помещения с
необходимата площ за да се спазят критериите и стандартите по местоположение и
достъпност на социалната услуга, съгласно изискванията на Правилника за прилагане
на закона за социално подпомагане.
3.9.

Трансформиране на Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД).

На 26.10.2011 г. Стартира изпълнението на проект "ПОСОКА: семейство" с
конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
Основната цел на проекта е подготовката за преструктуриране на ДМСГД за деца от
0 до3 годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8
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пилотни области, сред които и Габрово, чрез аналитечен подход и синергична
интервенция с други, отговорни за процеса институции.
Проектът е с продължителност 32 месеца и се предвижда да приключи не по късно
от 26.06.2014 г.
3.10.

Трансформиране на Дом за деца лишени от родителска грижа "Христо
Райков" (ДДЛРГ) ) – община Габрово.

С решение на Общински съвет Габрово от 16.06.2011 г. се намалява капацитета на
ДДЛРГ "Христо Райков" от 40 на 35 места, считано от 01.01.2012 г.
3.11.

Трансформиране на Дом за деца лишени от родителска грижа "Велика и
Георги Ченчеви" (ДДЛРГ) община Севлиево.

С решение на Общински съвет Севлиево от 23.11.2010 г. се намалява капацитета на
ДДЛРГ "Велика и Георги Ченчеви" на 50 места, считано от 01.01.2011 г.
От 01.01.2012 капацитетът на дома е намален служебно от 50 на 45 със заповед на
Изпълнителния директор на АСП №РД-01-2/04.01.2012 г.
През 2012 и 2013 година в Община Севлиево ще се работи в посока подготовка за
трансформиране на ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви” в 2 ЦНСТ за деца на възраст от
3 до 18 години.
3.12.

Разкриване на защитено жилище за младежи с увреждания (8 места) и на
ЦНСТ за деца с увреждания (12+2 места.) – община Севлиево.

В изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в Република България” Община Севлиево кандидатства по схемата за
безвъзмездно финансиране BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” към Оперативна
програма „Регионално развитие” за изграждане на Център за настаняване от семеен тип
за деца с увреждания и реконструкция, обновяване на сграден фонд за защитено
жилище за младежи с увреждания.
На 16.02.2012 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ на община Севлиево като бенефициент по проекта на стойност 1097069 лв. с
ДДС.
Капацитета на Защитеното жилище е за 8 ползватели, а Центъра за настаняване от
семеен тип е за 12 деца и 2 места за спешен прием.
Проекта следва да се реализира до края на 2014 година. Предвижда се Община
Севлиево да кандидатства по бъдеща отворена схема на ОП „РЧР”, която ще обезпечи
средства за предоставянето на тези две социални услуги и обучение на персонала в тях.
3.13.

Реформиране и преструктуриране на Дом за възрастни с умствена
изостаналост – ДВХУИ, с. Батошево, община Севлиево.

С Решение №070/28.06.2011 г. на Общински съвет Севлиево ДВХУИ с. Батошево се
дава съгласие за намаляване на капацитета на дома от 80 на 75 места и запазва
утвърдената численост на персонала съгласно методиката за определяне длъжностите
на персонала в специализираните институции. Решението в влиза в сила от 01.01.2012
г. след заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане с №01-140/02.02.2012 г. Приемът продължава да е прекратен.
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В Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Севлиево е планирано
ДВУИ с.Батошево да се реформира и да предлага алтернативен тип социални услуги за
възрастни хора с умствена изостаналост, след реконструкция на сградния фонд и
обособяване на 2 Центъра за настаняване от семеен тип и 1 преходно жилище.
Планирани са ремонтни дейности през 2012 г., който да подобрят материалната база и
да се обособят такива пространства, които да отговарят на изискванията за разкриване
на ЦНСТ. Предвижда се Община Севлиево да кандидатства от 2013 г. за
трансформирането на дома в ЦНСТ.
4. Допълнителен мониторинг на услуги
 Център за социална рехабилитация и интеграция от аутистичния спектър.
Дейността му е финансирана по проект от Фонд „Социална закрила” към МТСП
за период от 01.02.2011г. до 30.04.2011г. Услугата е е държавно делeгирана
дейност от 01.05.2011 г. със Заповед на Изпълнителния директор №РД-01374/02.03.2011 г. Изпълнена е целта за създаване на устойчиво развитие и
финансиране на социалната услуга.
 Център за обществена подкрепа гр. Дряново е с променен капацитет от 15 на
25 места, считано от 01.01.2012 г.
Тъй като за текущата финансова година не е отпуснато допълнително
финансиране за увеличаване капацитета на ЦОП, общината запазва
съществуващия капацитет от 15 места. Общината ще заложи увеличаване на
капацитета на ЦОП за 2013 г. от 15 на 25 места.
 Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в община Габрово.
Социалната услуга е възложена на външен доставчик, считано от 01.03.2011г. на
„Фондация за социална промяна и включване” - гр. София, с договор №103ЗДС-11/28.02.2011 г. за срок до 28.02.2014 г.
 Наблюдавано жилище за младежи над 18 г. напускащи специализираните
институции в Габрово. Продължава предоставянето на социалната услуга през
2011г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране от НПО –
„Фондация за социална промяна и включване” - гр. София.
 2 бр. ЦНСТ в Габрово за деца с увреждания с капацитет 12+2 места.
През месец март 2012 година, Община Габрово подписа договор за безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001-1.1.11-0038 по проект „Подобряване на грижата
за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен
тип в град Габрово” по Оперативна програма „Регионално развитие”,
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1:
„Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в
риск”. Стойността на проекта възлиза на 1 503 569, 70 лева, 100% безвъзмездна
финансова помощ. Проектът е насочен към създаване на условия за
удовлетворяване нуждите на децата и младежите с увреждания, като изградената
материална база ще бъде използвана от потребители, определени при
направената индивидуална оценка на 1797 деца, отглеждани понастоящем в
Домове за деца с умствена изостаналост и физическо увреждане и Домове за
медико-социални грижи за деца. Децата ще бъдат разпределени в
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новоизградените два ЦНСТ, на основа на направената оценка от специалисти от
ДАЗД, Министерство на здравеопазването и АСП, съобразно индивидуалните
им нужди, които могат да бъдат удовлетворени от социалната услуга Център за
настаняване от семеен тип.
По проекта ще бъдат изградени 2 Центъра за настаняване от семеен тип, които
сами по себе си ще представляват новопостроени къщи. Предвидено е
помещенията да осигуряват домашна атмосфера и условия за живот, близки до
семейните. Стаите ще бъдат за по две деца, ще има и места, където те да
съхраняват личните си вещи. Ще се дава възможност на децата да наблюдават и
да вземат участие в приготвянето на храната, според индивидуалните им
способности. Капацитетът на всеки от Центровете за настаняване от семеен тип
ще бъде 12 деца с възможност за настаняване на още 2, допълнително.
 Дневен център за възрастни увреждания в община Габрово. Капацитетът на
социалната услуга е намален от 30 на 20 места, считано от 01.01.2011 г. със
Заповед на Изпълнителния Директор № РД-01-489/11.04.2011 г. Сключен е нов
договор с външен доставчик за възлагане на социалната услуга № 274-ЗСД11/28.06.2011 г. за срок 3 години.
 С Решение №070/28.06.2011 г. на Общински съвет Севлиево се дава съгласие за
намаляване на капацитета на Дом за стари хора с. Добромирка от 80 на 75
места и запазва утвърдената численост на персонала съгласно методиката за
определяне длъжностите на персонала в специализираните институции.
Решението влиза в сила от 01.01.2012 г. след заповед на Изпълнителния
директор на Агенция за социално подпомагане №РД-01-154/13.02.2012 г.
В стратегията за развитие на социалните услуги в община Севлиево е
предвидено Дома да продължи да съществува като социална услуга от
резидентен тип, но с намален капацитет. Предвиждат се дейности през 2012 г.,
чрез които да се постигне енергийна ефективност и да се оптимизират разходите
за отопление през зимния сезон.
 С Решение №070/28.06.2011 г. на Общински съвет Севлиево се дава съгласие за
намаляване на капацитета на Дом за възрастни хора с физически увреждания
с. Столът от 40 на 30 места и запазва утвърдената численост на персонала
съгласно методиката за определяне длъжностите на персонала в
специализираните институции. Решението влиза в сила от 01.01.2012 г. след
заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане №РД01-153/13.02.2012 г.
Предприемане на действия за реконструиране на помещенията в дома, които да
приведат съществуващите условия, съобразно изискванията за Център за
настаняване от семеен тип. Предвижда се трансформиране на услугата от
институционален тип в създаване на 2 ЦНСТ до 2014 година.
 С Решение №105/28.07.2011 г. на Общински съвет Трявна се променя
капацитета на Дневен център за възрастни хора с увреждания в община
Трявна с 10 места от 20 на 30 места и променя числеността на персонала от 8
щатни бройки на 12 щатни бройки, считано от 01.01.2012 г.
Към момента няма промяна в планираната дейност за увеличаване на
капацитета на Дневният център за възрастни хора с увреждания както е
посочено и в цитираното решение на общинският съвет. Като материалната база
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е готова, изградени са още две сгради тип ”къща” по проект ”Красива България”,
който приключи през м октомври 2011 г. Община Трявна очаква държавно
финансиране за увеличаване на капацитета на работещата услуга.
 Програма "Здрави деца в здрави семейства". Програмата е предоставена на
сдружение с нестопанска цел " Обществена коалиция за здраве – Габрово" .

Социален асистент
 Община Габрово.
От началото на 2011 г. стартира Проект „Предоставяне на висококачествена
услуга „домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове
увреждания и самотноживеещи”. Стойността на проекта е 191 135,08 лв. Проекта се
финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Схема за
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-07 ”Грижа в семейна среда за
независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно
живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза
3, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Водеща
организация, Бенефициент по проекта е Сдружение „Общинско дружество на
инвалидите” – Габрово, партньор е Община Габрово. Продължителността на
проекта е 14 месеца – със срок до 29.02.2012 г.
В рамките на осъществяване на проектните дейности на територията на
община Габрово се обслужват над 90 потребители на социалната услуга - лица
в неравностойно положение (самотноживеещи хора, които не са в състояние да се
самообслужват и да организират бита си, поради здравословни причини и хора с
различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на
социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно
ежедневното си обслужване).
Интереса към предоставяната социална услуга "Домашен помощник" е
изключително голям, както от потребителите, така и от техните близки. Целта
на Община Габрово е да продължи съществуването на социалната услуга и след
приключване срока на проекта под формата на СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ,
предоставяйки се от 20 социални асистента. С Решение №117/16.06.2011 г. на
Общински съвет Габрово се разкрива социалната услуга в общността – делегирана
държавна дейност от 01.06.2012 г.
В рамките на разработката, която стартира в началото на миналата година
реално са били обхванати 137 потребители на услугата от 197 кандидати. От
кандидатствалите 100 души за домашни помощници, след конкурс, са одобрени 30.
Всички те са преминали първоначално и поддържащо обучение, както и
индивидуални консултации. В проекта бяха включени потребители и от селата.
Отчетено бе, че услугата е изключително необходима в малките населени места
заради затруднения с транспорта и наличието там на самотноживеещи хора, които
не могат да се обслужват.
Проектните дейности приключиха на 29.02.2012 г. Удължаване на операция
”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни
видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и
„Домашен помощник” не се предвижда.
През 2012 г. ще бъде обявена операция „Помощ в дома”, която цели да създаде
устойчив модел за осигуряване на достоен живот в домашна среда за хора в
социална изолация и самотноживеещи хора. Със средства от безвъзмездната
финансова помощ се предвижда създаване на Центрове за услуги в домашна среда
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за осигуряване на почасови услуги на ползвателите. Ще бъде дадена възможност за
надграждане на Домашен социален патронаж, чрез създаване на звена за услуги в
домашна среда. По своята същност това ще бъдат социални предприятия за
предоставяне на социални услуги, като потребителите ще заплащат такси по реда на
Закона за местните данъци и такси. В рамките на Центровете и Звената за услуги в
домашна среда ще се извършват три типа почасови дейности:
лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост;
дейности за социална подкрепа и социално включване;
комунално-битови дейности.
За целта ще бъдат наети безработни лица в трудоспособна възраст, които не са
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Реалното изпълнение на
проекта по схемата ще стартира в началото на 2013 г.
 Община Дряново
От началото на 2011 г. стартира Проект „Предоставяне на висококачествена
услуга „домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове
увреждания и самотноживеещи”. Стойността на проекта е 126 790 лв. Проекта се
финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Схема за
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-07 ”Грижа в семейна среда за
независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно
живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Водеща
организация, Бенефициент по проекта е Сдружение "Дружество за социално
подпомагане" – гр. Дряново. Продължителността на проекта е 14 месеца – със срок до
29.02.2012 г.
В рамките на осъществяване на проектните дейности на територията на
община Дряново, без общински център, т.е. само в селата се обслужват над 83
потребители на
социалната
услуга
лица
в неравностойно положение
(самотноживеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват и да организират
бита си, поради здравословни причини и хора с различни видове увреждания,
вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в
невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване).
Проектът приключи на 29.02.2012 г. Услугата е предоставена на 105 лица в 5
села /26 потребители в с. Царева ливада, 51- в с. Гостилица, 15 – в с. Скалско, 5 – в с.
Янтра, 5 – в с. Ганчовец). Постигната е превенция на риска от зависимост от
институционален тип грижи и подкрепа за реинтеграция, посредством предоставяне на
качествена грижа на потребителите в семейна среда, чрез проведено надграждащо
обучение.
Целта на Община Дряново е да продължи съществуването на социалната
услуга и след приключване срока на проекта под формата на СОЦИАЛЕН
АСИСТЕНТ, предоставяйки се от 45 броя социални асистента. С протокол
№56/28.07.2011 г. на Общински съвет Дряново се разкрива социалната услуга в
общността – делегирана държавна дейност от 01.06.2012 г.
Община Дряново има готовност да разкрие услугата при делегиране на средства от
държавния бюджет за финансиране на тази социална услуга в общността.
 Община Севлиево
В плана за 2011-2012 година, както и в стратегията за развитие на социалните
услуги в община Севлиево не е планирана такава услуга.
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 Община Трявна
С решение №114/28.07.2011 г. на Общински съвет Трявна се дава съгласие за
разкриване на социалната услуга в общността "Социален асистент", считано от
01.01.2012 г. като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността
за лица в т.ч. деца с трайни увреждания в община Трявна с капацитет 15 броя социални
асистенти. Финансирането на услугата да се осъществява по единни критерии и
стандарти за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския
бюджет определени с Решение на Министерски съвет.

Личен асистент
 Община Габрово.
От 2010 година Община Габрово е партньор на Агенция за социално
подпомагане – София в реализирането на проект „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН
ЖИВОТ”. Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз и е с продължителност м. Ноември
2010 – месец Март 2012 година. Целта на проекта е да се приложи нов подход за
предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален
бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените
стереотипи за услугата „Личен асистент”.
В рамките на реализираните дейности се оказва подкрепа на следните целеви
групи:
 Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване;
 Лица в трудоспособна възраст, които са: безработни, заети – наети и
самонаети, неактивни лица (студенти или лица придобили право на
професионална пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране).
Към настоящият момент интереса и необходимостта към услугата „Личен
асистент” растат, което обуславя нуждата от продължаване предоставянето на тази
услуга.
Община Габрово има намерение да разкрие социалната услуга „ЛИЧЕН
АСИСТЕНТ” – делегирана държавна дейност, считано от 01.06.2012 г., с численост 70
Лични асистенти.
С Писмо изх. № BG09-1308/17.02.2012г. на Ръководителя на проекта, Община
Габрово е уведомена, че срокът на действие на проект „Подкрепа за достоен живот”
е удължен до 03.09.2012 г. Срокът е удължен със Заповед № РД08-3/18.01.2012 г. на
Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
 Община Дряново
От 2010 година Община Дряново е партньор на Агенция за социално
подпомагане в реализирането на проект „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” .
Продължителността на проекта е 19 месеца от месец октомври 2010 до месец април
2012 г.
В рамките на осъществяваните проектни дейности на територията на община
Дряново се обслужват 16 лица от следната целева група:
 Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване;
Целта на Община Дряново е продължи съществуването на социалната услуга и
след изтичане срока на проекта под формата на Личен асистент, която да се предоставя
от 30 Лични асистента.
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С Протокол №56/28.07.2011 г. на Общински съвет Дряново се разкрива
социалната услуга в общността като делегирана държавна дейност Личен асистент,
считано от 01.06.2012 г. Услугата да се предоставя от 30 броя лични асистенти.
Община Дряново има готовност да разкрие услугата като делегирана държавна
дейност щом бъде отпусната държавна субсидия.
 Община Севлиево
На този етап услугата „Личен асистент” продължава да се предлага по проект
към ОП „РЧР”, схема BG051PO001-5.2-09 "Aлтернативи" . Планира се след
приключване на проекта да се внесе в Общински съвет - Севлиево предложение за
разкриване на социалната услуга „Личен асистент” като делегирана от държавата
дейност. Капацитета на тази услуга към момента е 57 ползвателя, но нуждаещите се от
тази услуга в общността са много повече. Предвижда се капацитета да се увеличи на 70.
Финансирането на услугата да се осъществява по единни критерии и стандарти за
издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет
определени с Решение на Министерски съвет.
 Община Трявна
С решение №104/28.07.2011 г. на Общински съвет Трявна се дава съгласие за
разкриване на социалната услуга в общността "Личен асистент", считано от 01.01.2012
г. като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица в
т.ч. деца с трайни увреждания в община Трявна с капацитет 11 броя социални
асистенти. Финансирането на услугата да се осъществява по единни критерии и
стандарти за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския
бюджет определени с Решение на Министерски съвет.
Към момента, услугата ”Личен асистент”, се предоставя по проект ”Подкрепа за
достоен живот”, "Алтернативи". Като в момента има 11 лични асистенти като
продължителността на проекта е до 03.09.2012 г.

Домашен социален патронаж
Община Дряново
С Протокол №10/30.01.2012 г. на Общински съвет Дряново се намалява
капацитета на Домашен социален патронаж – гр. Дряново от 116 на 80 места, считано
от 01.03.2012 г. и се намалява числеността на персонала от 7(седем) на 5(пет) броя,
считано от 01.03.2012 г.
Община Севлиево
В община Севлиево продължава да се предоставя услугата, предназначена за
стари хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужването, които имат нужда
от грижа в семейна среда или за самотно живеещи стари хора в отдалечени населени
места чрез мобилен екип. Капацитет на услугата 350 потребителя. Финансирането на
дейностите на ДСП са от Общинския бюджет и потребителски такси.
Община Трявна
С Решение №88/28.07.2011 г. на Общински съвет Трявна се дава съгласие на
община Трявна да кандидатства с проект " Социално предприятие за обществено
хранене – Трявна" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Да се
създаде Общинско предприятие като специализирано звено към Община Трявна с
предмет на дейност: социална кухня, зала за обществено хранене, кетъринг услуги и
други дейности, свързани с приготвянето на храна, организирането на обществени

15

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)

събития, празници и други мероприятия, предоставяне на храна в домовете на лица с
увреждания и възрастни хора. Новосъздаденото предприятие да стартира дейността си
след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г.
Община Трявна започна изпълнението на проект ”Нова възможност за
обществена солидарност” - социално предприятие за обществено хранене в гр. Трявна.
Проектът стартира на 01.03.2012 г. и е с продължителност 18 месеца. Стойността на
проекта е 293 946,95лв.
Като дейностите са: Ще бъде създадено социално предприятие с две основни
направление: социална кухня /домашен социален патронаж/ и масова кухня
Пенсионерски клубове
На територията на община Севлиево функционират 27 клубове на пенсионерите
и 1 клуб на инвалидите, финансирани от Общинския бюджет. През 2011 г. е разкрит
нов клон на Клуба на пенсионерите в гр.Севлиево, разположен в ж.к.”Д-р Атанас
Москов”.
Обществена трапезария
През 2011 година в Община Севлиево продължи да функционира услугата
„Обществена трапезария” за предоставяне на топъл обяд на лица и деца в
неравностойно социално положение с капацитет 54 потребителя, финансирана по
проект към МТСП.
5. Общ преглед на напредъка в изпълнението на стратегията
5.1. Приемане на общински стратегии за развитие на социалните услуги.
В четирите общини в област Габрово бяха приети общински стратегии за развитие на
социалните услуги през 2011 г., както и годишни планове за развитие на социалните
услуги за 2011 г.
За община Габрово:
- с Решение №21/27.01.2011 г. на Общински съвет Габрово е приета Общинска
стратегия за социално включване на община Габрово 2011 – 2016 г.
- с Решение №62/07.04.2011 г. на Общински съвет Габрово е приет План за развитие на
социалните услуги в община Габрово за 2011 г.
- с Решение №116/16.06.2011 г. на Общински съвет Габрово е приет План за развитие
на социалните услуги в община Габрово за 2012 г.
За община Дряново:
- с Решение №53/26.04.2011 г. на Общински съвет Дряново е приета Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Дряново 2011 – 2015 г.
- с Решение №53/26.04.2011 г. на Общински съвет Дряново е приет Годишен план за
действие за 2011 г.
- с Решение №56/28.07.2011 г. на Общински съвет Дряново е приет Годишен план за
развитие на социалните услуги в община Дряново за 2012 г.
За община Севлиево:
- с Решение №148/23.11.2010 г. на Общински съвет Севлиево е приета Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015) в община Севлиево.
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- с Решение №053/31.05.2011 г. на Общински съвет Севлиево е приет План за действие
по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община
Севлиево за периода 2011-2012 г.
За община Трявна:
- с Решение №50/28.04.2011 г. на Общински съвет Трявна е приета Стратегия за
развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г. в община Трявна.
- с Решение №50/28.04.2011 г. на Общински съвет Трявна е приет План за действие по
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Трявна
за периода 2011-2012 г.
5.2. Изготвяне на тригодишен план за дейността на ЗМО и годишен план за дейността
на ЗМО.
С Протокол от работна среща на Звеното за мониторинг и оценка проведена на
08.08.2011 г. се приеха с единодушие Тригодишен план за дейността на ЗМО за
периода 2011 г. – 2013 г. и Годишен план за действие на ЗМО за 2011 г.
6. Резултати и изводи от мониторинга
Визията и стратегическите цели, определени в
Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Габрово, запазват своята актуалност. Рамката
на заложените приоритети съответства на проблемите и нуждите на целевите групи.
Като цяло инструментите на социалната политика отговарят на нормативните
изисквания, съобразено с икономическото и социалното състояние на областта
при осъществяване на планирането и финансирането на социалните услуги.
Спазват се стандартите и критериите за качеството на предоставяните социални
услуги. Запазва се положителна тенденция на добро сътрудничество между всички
заинтересовани страни в социалната сфера.
Местните власти поемат основната отговорност за изпълнението на мерките за
социално включване и развиват интегрирана политика за подкрепа на децата и лицата
чрез комбиниране на различни видове социални услуги.
През 2011 г. по отношение изпълнението на областна стратегия за развитие на
социалните услуги 2011-2015 г. е извършено:
Увеличен е капацитетът на 2 ЦОП в областта;
Техническо обединяване на социалните услуги ЦОП, НЖ и ДЦДМУ в Комплекс
за предоставяне на социални услуги за по-ефективно управление на услугите в
общността;
По отношение процеса на деинституционализация на специализираните
институции:
е намален капацитета на ДДЛРГ „Христо Райков”, община Габрово и
ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви", община Севлиево ;
стартирал е проект "ПОСОКА: семейство" за деинституционализация
на ДМСГД, община Габрово;
стартирала е процедурата за реформиране на ДВХУИ, с. Батошево,
община Севлиево;
намален е капацитета на услугите от резидентен тип: на ДСХ, с.
Добромирка, община Севлиево; ДВУИ с.Батошево, община Севлиево и
ДВХФУ с. Столът, община Севлиево;
В период на две години 2010 и 2011 г. област Габрово работи по дейността на
приемна грижа в рамките на пилотен проект "Разширяване на модела на
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приемна грижа в България". Беше създаден областен център по приемна грижа.
Община Габрово също работи по проект през 2010 г.
Към момента дейностите по приемна грижа се реализират чрез проект „Приеми
ме”, доставчици, община Габрово в партньорство със сдружение "SOS детски
селища България", Дряново и Трявна в партньорство със сдружение "SOS детски
селища България", ДСП на територията на областта.
В ДСП Габрово приемните семейства са общо 25, разпределени в:
- община Трявна 8 семейства със 7 деца;
- "SOS Детски селища България" община Трявна, са 10 доброволни
приемни семейства, настанени са 45 деца;
- община Габрово, 7 семейства със 7 деца.
В ДСП Севлиево има общо 11 приемни семейства;
- в община Севлиево са 6;
- в община Дряново са 5.
Като цяло за малка област каквато е Габрово има значителен напредък в
развитието на социалната услуга приемна грижа.
Създаване на устойчиво развитие и финансиране на социалната услуга - Център
за социална рехабилитация и интеграция от аутистичния спектър;
Не се планира за момента увеличение на капацитета на ЦОП Дряново и на
Дневен център за възрастни хора с увреждания в община Трявна поради липса
на финансиране;
Не се планира разширяване на капацитета на Дневния център за деца и младежи
с увреждания в гр. Габрово поради липса на подходящи помещения;
В момента се изгражда Център за интегрираните услуги по Проект „Социално
включване” към МТСП в община Севлиево;
Подготвяне за разкриване на нови услуги:
Подписан договор по ОП „РР” за реализиране на проект за изграждане
на 2 бр. ЦНСТ за деца с увреждания – община Габрово’
Сключени са договори с УО на ОП „РР” за реализация на проект за
изграждане на ЦНСТ за деца с увреждания и реконструкция на сгради
за ЗЖ за младежи с увреждания - община Севлиево;
Подобрени са условията за самостоятелен живот в домашна среда на възрастни
хора, самотно живеещите и хора с увреждания чрез използване услугите на
Домашен социален патронаж, Домашен помощник, Социален и Личен
асистент;
Започна изпълнението на проект ”Нова възможност за обществена солидарност”
- социално предприятие за обществено хранене в гр. Трявна
Продължава функционирането на Клубове на пенсионерите и Клубове на
инвалидите, като форма за поддържане на социални контакти, социална
интеграция и жизнен стандарт на хора в над трудоспособна възраст чрез
финансиране от Общинския бюджет. През 2011 г. е разкрит нов клон на Клуба
на пенсионерите в гр.Севлиево, разположен в ж.к. „Д-р Атанас Москов”;
Работи се в посока на надграждане на знания и формиране на трайни умения за
интегрирането на децата, уязвимите групи и възрастните хора в обществото.
Повишавана е квалификацията на общински служители в социалната сфера чрез
участие в курсове и семинари.
Оказвана е навременна и професионална методическа помощ на всички
социални услуги от Регионалната дирекция за социално подпомагане – Габрово
и Дирекциите „Социално подпомагане” Габрово и Севлиево.

18

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)

7. Заключения и препоръки
Необходимо е да се актуализират част от сроковете, посочени в Оперативен план с
времеви график за изпълнение на Стратегията за развитие на социални услуги в област
Габрово, свързани с реформиране на резидентните услуги и създаването на нови услуги
в общността.
Като цяло заложените дейности в областната стратегия се оказаха реалистични в поголямата си част, промените, които се налагат както във времево отношение, така и по
отношение на видовете услуги се дължи на факта, че текущо се разкриват различни
възможности за кандидатстване по проекти.
Препоръки, които ЗМО може да направи са:
Да се осигурят възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и
добри практики с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с
управление на социалните услуги и на доставчиците;
Да се въведе практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия,
като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като
средство за подобряване качеството на предоставяните услуги;
Да се засили работата по развитие на приемната грижа в област Габрово;
Да продължи реформирането и преструктурирането на съществуващи
специализирани институции за деца и лица (ДДЛРГ гр. Габрово, ДДЛРГ гр.
Севлиево, ДМСГД с. Габрово, ДВХУИ с. Батошево, община Севлиево);
Да се построят двата Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Габрово, и
Центъра за настаняване от семеен тип и Защитено жилище в гр. Севлиево; в
рамките на проект "Детство за всички".
Да продължи ефективното използване за финансиране от Структурните
фондове на ЕС и усвояване на средства от различни национални и донорски
програми в областта на социалните услуги;
Да се осигури добро управление на наличните ресурси и стимулиране
участието на всички заинтересовани страни;
Да се насърчават доброволчески практики и осъществяване на по-тясно
взаимодействие с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на
ефективността и качеството на социалните услуги;
Да продължи оказването на методическа и професионална помощ от страна на
РДСП – Габрово и Дирекциите „Социално подпомагане” Габрово и Севлиево, с
оглед изпълнение на заложените в Областната стратегия дейности;
Да се разшири обхвата на предлаганите дейности според индивидуалните
интереси на потребителите.
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Наименование

Капацитет
2011

Разкрит
и услуги

В процес на
подготовка

Променен капацитет
/вид услуга/

Закрити
услуги
/СИ
-

Забележка

ЦОП ИМКА

25

-

-

Увеличен от 15 на 25
места
Обединени са
услугите в КСУ

-ЦОП Севлиево

40

-

-

-

от 01.01.2012 г.

-

Увеличен от 25 на 40
места
-

-Наблюдавано жилище 1

4

-

-

-

-Наблюдавано жилище 2

4

-

-

-

-

-

-Дневен център за деца и
младежи с увреждания
Център за ранна интервенция за
деца със специални потребности

24

-

-

-

-

-

-

-

-

Общностен център - Габрово

-

-

-

-

Комплекс за предоставяне на
интегрирани услуги за деца и
семейства.

Център спешен прием за деца в
риск в Севлиево
Дневен център за деца и младежи
с увреждания в Габрово
Трансформиране на Дом за
медико-социални грижи за деца
(ДМСГД)
Трансформиране на Дом за деца
лишени от родителска грижа
"Христо Райков" (ДДЛРГ).

-

-

През 2011 г.
община Севлиево
кандидатства с
проектно
предложение
Проектът е
представен на
29.02.2012 г. в
МТСП
-

Отложено е увеличението на
ДЦДМУ с 4 места за 2013 г.
Ще стартира месец септември
2012 г.

-

-

Отложен за стартиране за 2013 г.

20

-

-

-

-

74

-

-

74

-

40

-

-

Намален капацитета
от 43 на 40 места от
01.01.2011 г.

-

За момента няма да се разширява
дейността.
Стартира Проект "Посока:
семейство" за закриване на
ДМСГД до 2014 г.
Решение за намаляване на
капацитета от 40 на 35 места,
считано от 01.01.2012 г

Комплекс от социални услуги:

от 01.01.2011г.
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Трансформиране на Дом за деца
лишени от родителска грижа
"Велика и Георги Ченчеви"
(ДДЛРГ).
Защитено жилище за младежи с
увреждания

50

-

-

Намаляване на
капацитета от 72 на
50 места

-

Решение за намаляване на
капацитета от 72 на 50 места,
считано от 01.01.2012 г

8+2

-

-

-

По ОПРР

ЦНСТ за деца с увреждания
Дом за възрастни с умствена
изостаналост – ДВХУИ, с.
Батошево, община Севлиево.
Център за социална
рехабилитация и интеграция от
аутистичния спектър
Център за обществена подкрепа
гр. Дряново

12+2
80

-

Сключен е
договор за
изграждане на
16.02.2012
-

-

20

-

-

Намаляване на
капацитета от 80 на
75 места
-

15

-

-

-

-

Дом за стари хора в с.
Добромирка

80

-

-

-

Дом за възрастни хора с
физически увреждания с. Столът

40

-

-

Намаляване на
капацитета от 80 на
75 места
Намалява капацитетът
от 40 на 35 места

Дневен център за възрастни хора
с увреждания в община Трявна

20

-

-

-

-

2 бр. ЦНСТ в Габрово за деца с
тежки увреждания с капацитет
12+2 места от ДДМУИ

12+2 места

-

В процес на
изграждане

-

-

-

-

Решението за намаляване на
капацитета влиза в сила от
01.01.2012 г.
През 2011 г. преминал като
държавно делигирана дейност
Няма финансиране за да се
осъществи планираното
увеличение
Решението за намаляване на
капацитета влиза в сила от
01.01.2012 г.
Решението за намаляване на
капацитета влиза в сила от
01.01.2012 г.
Няма финансиране за да се
осъществи планираното
увеличение
По ОПРР
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