ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ЗА 2018г.

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2018год. проектира развитието на мрежата от социални
услуги за период от една година и цели:
-

Повишаване качеството на услугите предоставяни за деца и семейства;
Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица;
Създаване на добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение осигурявайки достъп до качествени социални
услуги в общността;
Подобряване на съществуващите грижи за възрастни хора и развиване на мрежа от услуги в общността.

Дейности за развитие на партньорства, работа в мрежа
Община Провадия се стреми да изгражда ефективна мрежа чрез развитие на партньорства със сдружения, фондации и други
неправителствени организации, работещи в сферата на предоставяне на социални услуги, с цел по-ефективно и качествено обслужване на
целевите групи на територията на общината. Продължава съвместната работа в мрежа с местни институции – ДСП, училища, ДГ, ОЗД и
други по изпълнение на различни проекти.
Развитие на човешките ресурси ( обучения, курсове, семинари )
Разработени са вътрешни правила за обучения и квалификация по различни теми, на отделните екипи на услугите.
Мониторингът и оценката включват комплекс от дейности, които се осъществяват на няколко етапа:
Изграждане на екип за мониторинг;
Развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка;
Планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка;
Разпространение на заключенията от мониторинга;
Оценка и актуализиране на Годишния план в съответствие с направените изводи.

2

№

Вид дейност
/услуга/ мярка

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

1. Център
за Работа по основните направления, а
обществена
именно: превенция на изоставянето,
подкрепа
превенция на насилието и отпадане от
училище, деинституционализация и
реинтеграция на деца, обучение в
умения за самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и подкрепа
на деца с противообществени прояви.
Потребители на услугата са деца в
риск от изоставяне; деца със
специални
образователни
потребности;
деца, жертви
на
насилие; деца с противообществени
прояви; деца, отпаднали или в риск от
отпадане от училище; семейства от
уязвими групи.
2. Преходно
Потребителите на социалната услуга
жилище
“Преходно
жилище” придобиват
умения за самостоятелен начин на
живот,
подпомагани
от
професионалисти. За планирания
период са предвидени обучения и
провеждане
на
тренинг
за
придобиване на умения за водене на
самостоятелен начин на живот, както

Местоположен
ие
(нас. място)

Времеви график за 2018г.
I
ІІ
ІІІ
ІV
три триме
месе сечие триме три
сечие месе
чие
чие

Източник на
финансиране

Изпълняващ
а
организация,
отговорник

Капацитет
2018г.

гр.Провадия
ул. „Александър
Стамболий
ски” №30, ет.2

Налична
услуга
Делегирана от
държавата
дейност

Община
Провадия
Управител
ЦОП

с.Бързица
община
Провадия

Налична
услуга
Делегирана от
държавата
дейност

Община
14 места
Провадия
Управител на
ПЖ
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50 места

и професионална насоченост.
3. Център
за
социална
рехабилитация
и интеграция

Комплекс от социални услуги, гр.Провадия, ул.
свързани
с
извършване
на „Иван Вазов“ 5
рехабилитация, социално - правни
консултации,
образователно
и
професионално
обучение
и
ориентиране,
изготвяне
и
осъществяване на индивидуални
програми за социално включване.
Цели се подкрепа на индивидуалното
развитие, поддържане и придобиване
на
нови
способности
и
самостоятелност на лица/деца с
различни
вид
и
степен
на
увреждане.Осъществява се подкрепа
на деца и техните семейства от
различни
рискови
групи, чрез
целенасочени дейности за интеграция
и
превенция
на
социалното
изключване.

Налична
услуга
Делегирана от
държавата
дейност

Център
настаняване
семеен тип
деца
младежи
увреждания

гр.Провадия, ул.
Комплекс от социални услуги,
„Иван Вазов“ 5
предоставян в среда близка до
семейната на деца и младежи / от 3 до
29г./, с увреждания, за които са
изчерпани
възможностите
за
осигуряване на семейна среда.

Налична
Община
услуга
Провадия
Делегирана от
държавата
дейност

4.

за
от
за
и
с
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Община
45 места
Провадия
Управител на
ЦСРИ

14 места

5. „Център
за Центърът за ранно детско развитие
ранно детско предоставя подкрепа на деца в ранна
развитие”
детска възраст - от 0 до 7г. и техните
семейства за подобряване на достъпа
до здравна грижа, формиране на
родителски умения, подобряване на
семейната среда, повишаване на
училищната готовност на децата за
включване в образователната система
и превенция на изоставянето и
неглижирането на деца от рискови
групи.

гр.Провадия
ул. „Александър
Стамболийски”
№30

Проект
Община
„Предоставяне Провадия
на
интегрирани
услуги за
ранно детско
развитие в
община
Провадия”

Неприложимо

ОП РЧР
2014-2020

6. Защитено
жилище
за
лица
с
умствена
изостаналост

гр.Провадия,
Форма на социална услуга, в която
ул. „Иван
лицата водят независим начин на
Вазов“ №5
живот, подпомогнати от специалисти.
Придобиване
на
умения
за
самостоятелно справяне в живота,
професионално
реализиране
и
изградена
самоувереност
и
комуникативност
за
младежите,
напускащи
специализираните
институции, както и за лица от
общността.

Налична
Община
услуга
Провадия
Делегирана от
държавата
дейност

8 места

7. Приемна
грижа

Обезпечаване на дейностите по гр.Провадия
предоставяне на услугата, съобразно
действащия областен модел за
управление.

Проект
Община
BG05M9OP00 Провадия
1-2.003
„Приеми
ме
2015”

неприложимо
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8. Клубове
на Задоволяване на потребностите от
хората
в организация на свободното време и
пенсионна
социални контакти. Разширяване
възраст
дейността
на
клубовете
чрез
стимулиране
самодейността
на
участниците
в
творческите
и
културни прояви.
9. Домашен
Комплекс от социални услуги,
социален
предоставяни по домовете, доставка
патронаж
на храна, помощ за закупуване на
лекарства.
Не
се
предвижда
увеличаване на капацитета.
10 Дом
за Основната цел на предоставяне на
възрастни хора услугата е задоволяване на основните
с
физически жизнени потребности на възрастните
увреждания
хора с физически увреждания, както и
дейности
за
преодоляване
на
социалното изключване.

в гр. Провадия и
населените
места от
общината

Налична
Общинска
дейност

Община
Провадия

18 бр.

гр.Провадия и
населените
места от
общината

Налична
Общинска
дейност

Община
Провадия

100
потребители

гр.Провадия

Налична
Държавноделегирана
дейност

Община
50 места
Провадия
Управител на
ДВХФУ

11 ЦНСТ
за ЦНСТ за лица с увреждания е нова гр.Провадия
форма на социална услуга, насочена
пълнолетни
лица
с към пълнолетните лица с физически
увреждания, които имат нужда от 24физически
часова грижа.
увреждания
ЦНСТ създава среда за живот, близка
до семейната, при която лицата
получават
необходимата
им
индивидуализирана грижа и подкрепа
за
водене
на
относително
самостоятелен и независим живот.

Нова услуга

Община
Провадия
ОП РЧР
2014-2020
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2 Х 14 места

12 ЦСРИ
за Център за социална рехабилитация и гр.Провадия
възрастни хора интеграция е комплекс от социални
услуги, свързани с извършване на
рехабилитация,
социално-правни
консултации, трудово консултиране,
изготвяне и
осъществяване на
индивидуални програми за социално
включване
13 ЦНСТ за стари ЦНСТ е форма на социална услуга, гр.Провадия
насочена към лица, които имат
хора
потребност от 24-часова грижа.
Социалната услуга създава среда за
живот близка до семейната, при която
лицата получават необходимата им
индивидуализирана
подкрепа
за
водене на относително самостоятелен
и независим живот.
14 Дневен център Услугата
предоставя
добра гр.Провадия
за стари хора
възможност на старите хора да
участват пълноценно в живота на
общността, да подобрят качеството си
на живот, както и да задоволят
потребностите си от организация на
свободното време и личните контакти.

Нова услуга

Община
Провадия
ОП РЧР
2014-2020

25 места

Нова услуга

Община
Провадия
ОП РЧР
2014-2020

2Х14 места

Нова услуга

Община
Провадия
ОП РЧР
2014-2020

25 места

15 Здравен
медиатор

Налична
услуга
Държавноделгирана
дейност.

Община
Провадия

2 бр.

Основната задача на здравните гр.Провадия
медиатори е да подпомагат процеса
на достъп до услуги в сферата на
здравеопазването за хора, нуждаещи
се от здравна помощ; помощ при
комуникациите
с
здравноосигурителната каса; помощ
при комуникациите с Агенцията за
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социално подпомагане, Отдела за
закрила на детето и Комисията за
защита от дискриминация; здравно
образование и профилактика на
населението.
Консултиране
на
многодетни жени за начините за
предпазване от нежелана бременност.
Дейности по семейно планиране.
Провеждане на беседи.

Забележка: Времевият график за предоставяне на услугата е разделен на четири тримесечия, в зависимост от периода на
предоставяне, съответно:
Услугата ще се предоставя
Услугата няма да се предоставя
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