Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
Актуализация м. май 2012 година
С промените в Промените в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и в Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), приети през 2010 г. се регламентират
задълженията на областните управители да организират разработването на стратегия за
развитие на социалните услуги на областно ниво.
Областната стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 - 2015) е
разработена през 2010 г. 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. Съгласувана е 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.
За оперативното изпълнение на дейностите по стратегията е създадено Звено за мониторинг
и оценка (ЗМО) със заповед №237/03.12.2010 г. на Областния управител Габрово, което да
извършва постоянен вътрешен мониторинг. При изготвянето на Годишния мониторингов
доклад за 2011 г. и План за действие на ЗМО за 2012 г. възникна необходимостта от
препланиране на някои социални услуги.
На среща на разширения екип на ЗМО се взе решение да се актуализират Обобщената
таблица за планираните услуги и Оперативния план с времеви график за изпълнение на
Стратегията:
променени са част от сроковете, свързани с реформиране на резидентните услуги и
създаването на нови услуги в общността;
актуализирани са наименованията и капацитетът им;
измененията не засягат стратегическата част и не са свързани с промени в цялостната
визия, ценности и принципи на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
област Габрово.
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1.1. Обобщена таблица за планираните услуги в област Габрово
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

1

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
– държавно делегирана дейност
(ДДД)

2

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
към ИМКА
(ДДД)

3

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
Към SOS-детски
селища
(Субсидиран то
международната
организация SOS
Киндердорф

Деца и семейства в риск;
Деца от 0 до 18 години;
Семейно консултиране;
Самотни родители и
семейства; Кандидат приемни
родители осиновители; Деца в
СИ; Младежи напускащи
институции за отглеждане на
деца; Деца необхванати,
отпаднали и в риск от
отпадане от училище; Деца
жертви и извършители на
насилие.
Деца и семейства в риск;
Деца от 0 до 18 години;
Семейно консултиране;
Самотни родители и
семейства; Кандидат приемни
родители осиновители; Деца в
СИ; Младежи напускащи
институции за отглеждане на
деца; Деца необхванати,
отпаднали и в риск от
отпадане от училище; Деца
жертви и извършители на
насилие.
Деца и семейства в риск;
Деца от 0 до 18 години;
Семейно консултиране;
Самотни родители и
семейства; Кандидат приемни
родители осиновители; Деца в
СИ; Младежи напускащи
институции за отглеждане на
деца; Деца необхванати,

Капацитет

Габрово

20

до
2015
60

Габрово

20

120
потре
бители

Териториален
обхват

Общините
Габрово
Трявна

2010

и

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Превенция на изоставянето,
превенция на насилието и отпадане
от училище, деинституционализация
и реинтеграция на деца, обучение в
умения на самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и
подкрепа на семейства в риск,
оценяване и обучение на бъдещи
приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви.

Габрово

Налична.
Планира се
обединяване на
общински ЦОП, ЦОП ИМКА на територията
на община Габрово и
Звено „Майка и бебе” и
увеличаване на
цялостния капацитет
на ЦОП с поне 60
места. Обединяването
се планира за 2014 г.

25

Превенция на изоставянето,
превенция на насилието и отпадане
от училище, деинституционализация
и реинтеграция на деца, обучение в
умения на самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и
подкрепа на семейства в риск,
оценяване и обучение на бъдещи
приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви.

Габрово

Налична, планирано е
разширяване на
капацитета с поне 5
места през 2011 г.

120
потре
бител
и

Превенция на изоставянето,
превенция на насилието и отпадане
от училище, деинституционализация
и реинтеграция на деца, обучение в
умения на самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и
подкрепа на семейства в риск,
оценяване и обучение на бъдещи

Габрово
Трявна

и

Налична, 120
потребители.
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Интернационал и
от индивидуални
дарения)

4

Център
за
обществена
подкрепа (ЦОП)
(ДДД)

5

Център
за
обществена
подкрепа (ЦОП)
(ДДД)

6

Център
за
обществена
подкрепа (ЦОП)

отпаднали и в риск от
отпадане от училище; Деца
жертви и извършители на
насилие. Средногодишно
обслужва 120 потребители.
Деца и семейства в риск;
Деца от 0 до 18 години;
Семейно консултиране;
Самотни родители и
семейства; Кандидат приемни
родители осиновители; Деца в
СИ; Младежи напускащи
институции за отглеждане на
деца; Деца необхванати,
отпаднали и в риск от
отпадане от училище; Деца
жертви и извършители на
насилие.
Деца и семейства в риск;
Деца от 0 до 18 години;
Семейно консултиране;
Самотни родители и
семейства; Кандидат приемни
родители осиновители; Деца в
СИ; Младежи напускащи
институции за отглеждане на
деца; Деца необхванати,
отпаднали и в риск от
отпадане от училище; Деца
жертви и извършители на
насилие.
Деца и семейства в риск;
Деца от 0 до 18 години;
Семейно консултиране;
Самотни родители и
семейства; Кандидат приемни
родители осиновители; Деца в
СИ; Младежи напускащи

Капацитет
Териториален
обхват

2010

до
2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви.
Дряново

15

25

Превенция на изоставянето,
превенция на насилието и отпадане
от училище, деинституционализация
и реинтеграция на деца, обучение в
умения на самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и
подкрепа на семейства в риск,
оценяване и обучение на бъдещи
приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви.

Дряново

Налична, предвижда се
увеличаване на
капацитета на ЦОП от
15 а 25 места с цел
мобилна социална
услуга през 2012 г.

Севлиево

25

30

Превенция на изоставянето,
превенция на насилието и отпадане
от училище, деинституционализация
и реинтеграция на деца, обучение в
умения на самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и
подкрепа на семейства в риск,
оценяване и обучение на бъдещи
приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви.

Севлиево

Налична
Планира се
увеличаване на
капацитета през 2011
г. и обединяване на
ЦОП, НЖ 1, 2 и
ДЦДМУ. Създаване на
комплекс от услуги
през 2011 г.

Трявна

-

20

Превенция на изоставянето,
превенция на насилието и отпадане
от училище, деинституционализация
и реинтеграция на деца, обучение в
умения на самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и

Трявна

Планирана нова за
разкриване 20 места
през 2013 -2014 г.
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

1

7

Звено “Майка и
бебе” (ДДД)

8

Комплекс за
предоставяне на
интегрирани
услуги за деца и
семейства1

9

Център,
предоставящ
комплекс от
образователни,
здравни и
социални услуги
за социално
включване на
деца в риск и
техните

институции за отглеждане на
деца; Деца необхванати,
отпаднали и в риск от
отпадане от училище; Деца
жертви и извършители на
насилие.
Бременни жени в последните
месеци, майки с деца до 3 г.,
които има риск да изоставят
децата си.

Капацитет
Териториален
обхват

2010

до
2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

подкрепа на семейства в риск,
оценяване и обучение на бъдещи
приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви.
Всички
общини от
областта

6
двойк
и
(майк
а и
бебе)

6
двойк
и
(майк
а
и
бебе)

Услуги за деца от 0 до 7
години и техните родители

Община
Габрово

-

-

Предоставяне на социални,
здравни и образователни
услуги за деца от 0 до 7
години и техните родители,
принадлежащи към уязвимите
групи

Община
Севлиево

-

-

Превенция на изоставяне на деца (0
до 3 год.). Временно настаняване до
6 м. на бременни и майки в риск да
изоставят децата си, насърчава
родителската привързаност, подпомага млади майки чрез социално,
психологическо и юридическо
консултиране и подкрепа
Формиране
и
развитие
на
родителски
умения;
Семейно
консултиране и подкрепа; Здравна
консултация за деца; Интеграция на
децата в детските градини и в
предучилищните
групи/класове;
Мониторинг на готовността за
обучение; Допълнителна подготовка
за равен старт в училище.
Предоставяне на 10 интегрирани
услуги, свързани с грижите за деца в
риск и деца с увреждания на възраст
от 0 до 7 години; Интегрирани деца
от рисковите групи в детските
заведения;
Подобрена училищна
готовност на децата от рискови
групи; Подобрен достъп до здравни
услуги на децата от рисковите
групи; Формирани и развити умения

Габрово

Планира се
обединяване на Звено
„Майка и бебе” с ЦОП
Габрово през 2014 г.

Габрово

Проект „Социално
включване”
Проектното
предложение е
представено през 2012
г.

Севлиево

Проект „Социално
включване”
Проектното
предложение е
представено през 2012
г.

Промяна в името на социалната услуга: от Общностен център за деца и техните семайства на Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2010

до
2015

семейства,
център за ранна
интервенция1

10

11

12

1

Дневен център
за
заместваща
грижа за деца
със специални
потребности
и
Център
за
майчино
и
детско здраве
Дневен център
за деца и
младежи с
увреждания (ДДД)

Деца със специални
потребности до 3 год.
Родители и семейства, които
отглеждат деца със специални
потребности.

Гр. Габрово и
областта

0

20

Деца на възраст от 3 до 18
години с двигателни,
ментални и множествени
увреждания с увреждания.

Община
Габрово

20

30

Дневен център
за деца и
възрастни с
увреждания (ДДД)

Деца до 18 г. и лица над 18 г.
с умствени, психически и
физически увреждания.

Община
Дряново

50

50

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата
на
родителите;
Осъществено
семейно консултиране и подкрепа
на родителите; Обучени педагози от
детските заведения, медицинския
персонал, социалните работници и
медиаторите, участващи в процеса
на предоставяне на услугите по
проекта.
Ранна диагностика, медицински,
социални, психологически
консултации, родителски умения за
грижа за деца със специални
потребности

Превенция на изоставянето
Консултиране, дневна грижа,
рехаби-литация, логопедична и
психологична помощ, информиране
и обучение, специализирани
медицински грижи
Обучение на хората с увреждания в
следните дейности: независимост в
битови умения, умения за
самообслужване, социално
поведение, участие в живота на
обществото, психомоторно
развитие, комуникация,
емоционално развитие,
образователно развитие и умения,
здравно обслужване и

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Габрово

Нова , планирана за
2013 г.

Габрово

Налична. Запазване на
устойчивостта и при
възможност
разширяване на
материалната база.

Дряново

Налична. Предвижда се
да
се
подобри
материалната
база,
чрез осигуряване на
достатъчна площ и
отделни помещения за
децата. Да се разшири
сега действащата база
или да се изгради нова
такава
на
съществуващия

Промяна в името на социалната услуга: от Център за ранна интервенция в Център, предоставящ комплекс от образователни, здравни и социални услуги за социално
включване на деца в риск и техните семейства, център за ранна интервенция
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2010

до
2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

собствен терен.

рехабилитация.

13

Дневен център
за деца и
младежи с
увреждания (ДДД)

Деца и младежи с увреждания.

Община
Севлиево

24

24+
4

14

ЦСРИ за деца от
аутистичния
спектър „Келер”
/по проект до
края на 2010 г./

Деца на възраст от 3 до 18
години с проблеми от
аутистичния спектър.

Община
Габрово

20

20

ЦСРИ
/ДДД/

Лица /деца с физически или
психически увреждания - от
всички възрасти; Лица с
временен здравословен
проблем - от всички възрасти;
Деца в риска /по смисъла на
ЗЗД/ - от 0 до 18години;
Лица/деца преживели или
жертви на насилие- от всички

15

Община
Трявна

40

40

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Предоставя целодневна и/ или
почасова грижа в зависимост от
индивидуалните потребности на
ползвателите. С децата се провеждат
ежедневни занимания –
педагогически, логопедични,
рехабилитационни и
психологически, съобразени с
методиката за работа с деца със
специални потребности.
Намаляване на социалната изолация
и адаптация в общността на децата с
проблеми от аутистичния спектър;
подпомагане социалната интеграция
на деца – аутисти; получаване на
подкрепа от специалисти за
близките и семействата на децата;

Севлиево

Налична. Ще се
обедини с ЦОП и НЖ
1, 2. Планира се
седмичен престой в
ДЦДМУ с капацитет 4.
Обединяването е
планирано за 2011 г.

Габрово

Налична, планира се да
остане като ДДД от
2011 г.

Интеграция на хора с увреждания,
придобиване на основни умения и
спомагане на трудова заетост.
Провеждане на социална и
медицинска рехабилитация.
Пълноценно включване на хората с
увреждания и децата в риск в
обществения и социален живот,

Трявна

През 2015 г. се планира
социалната услуга да
бъде
отдадена
на
външен
доставчик
заедно с още две
услуги.
Налична. Запазване на
устойчивостта.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

16

Общински съвет
по наркотични
вещества и
превантивно
информационен
център

17

Център спешен
прием на деца в
риск
Център за
спешно
настаняване на
деца и жени
преживели
насилие
Център за
социална
рехабилитация и
интеграция
(ЦСРИ)
ДМСГД

18

19

20

21

ДДЛРГ «Христо
Райков»
(ДДД)

22

ДДЛРГ «Велика
и Георги
Ченчеви» (ДДД)

възрасти.
Ученици; учители;
педагогически съветници;
медицински специалисти;
родители; деца и млади хора,
употребяващи наркотични
вещества.

Капацитет
Териториален
обхват

2010

до
2015

Област
Габрово

ползв
ателит
е
са
297

Деца в риск , жертви на
насилие.

Община
Севлиево

-

3

Жени и деца и младежи
преживели домашно насилие,
сексуално насилие, трафик на
хора.

Област
Габрово

-

6

Хора употребяващи
Психоактивни вещества
(ПАВ).

Община
Габрово

-

40

Изоставени новородени деца,
деца със специални
потребности и тежки
заболявания (заетост към
април 2010 – 61 деца)
За деца от 7 до 18 години
(заетост към април 2010 – 38).

Област
Габрово

74

0

Общини от
областта и от
др.области

43

0

За деца от 7 до 18 години
(заетост към април 2010 – 78).

Общини от
областта и от
др.области

72

0

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Работа по мултимодулна програма
за превенция употребата на
наркотици в училищата с различни
целеви групи – ученици, учители,
педагогически съветници,
медицински специалисти и
родители.
Временен престой на деца,
настанени спешно от ОЗД, ДСП до
решаване на казуса.
Подслон , здравна грижа, социални
и психологически консултации и
подкрепа. Юридически
консултации. Терапевтична работа с
деца и младежи, жертви на насилие.

Габрово

Налична. Запазване на
устойчивостта.

Севлиево

Нова, планирана
2014 г.

Няма
договаряне в
коя община да
се изгради

Нова , планира се за
2014 г.

Разкриване на услугата като дневна
грижа и мобилна услуга за хора
употребяващи ПАВ по писмо на
МТСП до Националния център за
наркомани
Стартира реализиране на проекта
ПОСОКА: семейство, чиято основна
цел е преструктуриране на ДМСГД
в 9 пилотни общини, една от които е
Община Габрово.
Постепенно извеждане на деца в
резидентна грижа семеен тип – в
ЦНСТ

Габрово

Нова, планирана се за
2015 г.

Габрово

Налична.Предстои
преструктуриране.

Габрово

Постепенно извеждане на деца в
резидентна грижа семеен тип – в
ЦНСТ

Севлиево

Налична за
трансформиране/закри
ване – планиран
капацитет през 2011 –
40 места.
Налична за
трансформиране/закри
ване – планиран
капацитет през 2011 –
68 места

за

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга, вид

Потребители

Капацитет

Младежи над 17г. /учащи/, на
които им предстои напускане
на СИ - ДДЛРГ
Деца, лишени от родителска
грижа

Община
Габрово

5

до
2015
5

Деца от цялата
страна

64

ЦНСТ (ДДД)

За деца до 7 г. от ДМСГД
Габрово

Област
Габрово

26

ЦНСТ (ДДД)

За деца със специални
потребности от ДМСГД
Габрово до 7г.

27

ЦНСТ (ДДД)

28

ЦНСТ (ДДД)

29

ЦНСТ
(ДДД)

Целеви групи
23

ЦНСТ /ДДД/

24

SOS- детско
селище

25

Териториален
обхват

2010

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Подготовка на младежи от ДДЛРГ
за самостоятелен начин на живот

Габрово

Налична. Запазване на
устойчивостта.

64

Отглеждане на деца в грижа от
семеен тип

Трявна

-

15

Габрово

Област
Габрово

-

15

Постепенно извеждане на деца,
отглеждани в СИ, в резидентна
грижа семеен тип
Постепенно извеждане на деца,
отглеждани в СИ, в резидентна
грижа семеен тип

Налична ще премине в
приемна грижа през
2011 г.
Нова до 2015 г.

За деца със специални
потребности от 7 до 18 г.

Област
Габрово

-

12+2

Стартиране изграждането на два
Центъра за настаняване от семеен
тип за деца напускащи ДДУИ и
ДДФУ по проект „Детство за
всички”, с капацитет за всеки от тях
– 12+2 места

Габрово

За деца от 7 до 18 г. от ДДЛРГ
Габрово
За деца с тежки увреждания
от ДДМУИ

Област
Габрово
Област
Габрово

-

15

Габрово

-

12+2

Постепенно извеждане на деца,
отглеждани в СИ.
Стартиране изграждането на два
Центъра за настаняване от семеен
тип за деца напускащи ДДУИ и
ДДФУ по проект „Детство за
всички”, с капацитет за всеки от тях
– 12+2 места

Габрово

Габрово

Нова. Стартиране
предоставянето на
социалната услуга не
по-рано от 2013 г.
Нова. През месец март
2012 година е сключен
договор за
безвъзмездна
финансова помощ
BG161PO001-1.1.110038 – „Подобряване
на грижата за деца с
увреждания чрез
изграждане на два
Центъра за настаняване
от семеен тип в град
Габрово”
Нова , до 2015 г.
Нова. През месец март
2012 година е сключен
договор за
безвъзмездна
финансова помощ
BG161PO001-1.1.110038 – „Подобряване
на грижата за деца с
увреждания чрез
изграждане на два

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2010

до
2015

Севлиево
Севлиево

Нова , 2014 г

Севлиево

Нова , 2013 г

Севлиево

Нова,
има
база,
стартиране през 2013г.

8

Осигуряване на резидентна грижа за
младежи с увреждания и предотвратяване настаняването им в СИ

Севлиево

Нова, 2013-2014 г.

-

6

Габрово

Услугата е
през 2010г.

8

8

Осигуряване на жилище за временно
пребиваване; Осигуряване на
подкрепа на младежите, настанени в
НЖ, в прехода им към
самостоятелен живот; Социално,
психологическо и професионално
консултиране
Осигуряване на жилище за временно
пребиваване; Осигуряване на
подкрепа на младежите, настанени в
НЖ, в прехода им към
самостоятелен живот; Социално,
психологическо и професионално
консултиране

Севлиево

Налични. Запазване на
устойчивостта

За деца от 0 до 7 г.

Област
Габрово

-

15

31

ЦНСТ (ДДД)

За деца от 7 до 18 г.

Област
Габрово

-

15

32

ЦНСТ (ДДД)

За деца с увреждания до 18 г.

Област
Габрово

-

12+2

33

Преходно
жилище

Община
Севлиево

-

4

34

Защитено
жилище за
младежи с
увреждания
Наблюдавано
жилище

Младежи над 17г. /учащи/, на
които им предстои напускане
на СИ - ДДЛРГ
Младежи с увреждания от
ДДМУИ

Община
Севлиево

-

Младежи над 18 г. напускащи
СИ и в риск от общността

Област
Габрово

Младежи от 18 до 25 години,
напускащи ДДЛРГ,младежи в
риск от общността, които не
получават подкрепа от своите
семейства и които се нуждаят
от подкрепа за социална
интеграция и професионална
реализация при прехода им
към самостоятелен живот

Община
Севлиево

Наблюдавани
жилища 1, 2
/ДДД/

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Постепенно извеждане на деца, отглеждани в СИ, в резидентна грижа
семеен тип
Постепенно извеждане на деца, отглеждани в СИ, в резидентна грижа
семеен тип
Постепенно извеждане на деца, отглеждани в СИ, в резидентна грижа
семеен тип
Подготовка на младежи от ДДЛРГ
за самостоятелен начин на живот

ЦНСТ (ДДД)

36

Местополо
жение

Центъра за настаняване
от семеен тип в град
Габрово”
Нова, 2014 г.

30

35

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

разкрита

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2010

37

ЦНСТ за
младежи с
увреждания

Младежи с увреждания над
18 г.

Габрово

-

38

Дневен център
за възрастни
увреждания
(ДДД)

Лица над 18 год. възраст с
леки психични увреждания и
интелектуални затруднения.

Община
Габрово

30

39

ЦСРИ за хора с
различни по вид
и степен
увреждания1

Граждани над 18 г. с увредено
зрение.

Община
Габрово

40

Дневен център
за възрастни с
увреждания

Възрастни хора с увреждания

41

Дневен център
за възрастни с
психични разстройства, с мобилна служба по
домовете

Възрастни хора с психични
разстройства с мобилна
служба по домовете

1

до
2015
15

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Осигуряване на резидентна грижа за
младежи с увреждания , за които не
са на лице възможности за връщане
в семейна среда.

Габрово

Услугата се планира да
бъде разкрита не порано от 2015 г. при
наличие на подходяща
материална база и
финансиращ орган.

20

Предоставя целодневна и/или
почасова грижа, в зависимост от
индивидуалните потребности на
ползвателите. Оказване на подкрепа
на възрастните с увреждания и
техните семейства.

Габрово

Налична.

40

40

Габрово

Налична. Запазване
устойчивостта
ЦСРИ, предлагане
мобилна услуга
домовете.

Община
Трявна

20

20

Трявна

Нова, 2010 г.

От
цялата
област
Габрово

0

20

Оказване на подкрепа на лицата и
техните семейства; оценка на
нуждите на клиентите и овладяване
на ежедневни умения и навици,
компенсиращи загубата на зрение;
консултации – социални, правни,
здравни, психологически, трудотерапия; Умения за самостоятелност
и подкрепа на семействата
Предоставя целодневна и/или
почасова грижа, в зависимост от
индивидуалните потребности на
ползвателите. Оказване на подкрепа
на възрастните с увреждания и
техните семейства.
Индивидуални програми за
социална интеграция и трудова
терапия, групи за взаимопомощ на
хора с психични разстройства и на
техни близки; обучения. Мобилен
екип за консултации и подкрепа..

Габрово

ОТПАДА планираното
разкриване на този вид
социална услуга

Промяна в името на социалната услуга: от ЦСРИ за зрително затруднени лица в ЦСРИ за хора с различни по вид и степен увреждания

на
на
на
по

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга, вид

Потребители

Капацитет

42

ЦСРИ за
зрително
затруднени лица
(ДДД)

Граждани над 18 г. с увредено
зрение

Община
Дряново

-

до
2015
30

43

Дневен център
за възрастни
увреждания
(ДДД)

Възрастни хора с увреждания

Община
Севлиево

-

20

44

ДВХФУ

Областта и
съседни
области

36

36

45

ДВХФУ

Областта и
съседни
области

40

46

Защитено
жилище (ДДД)

Възрастни с физически увреждания (мъже и жени),
нуждаещи се от резидентна
грижа
Възрастни с физически увреждания (мъже и жени),
нуждаещи се от резидентна
грижа
Хора с физически увреждания
от общността

От област
Габрово

8

47

ЦНСТ за
възрастни с
физически
увреждания ,
1,2 /ДДД/
ДВХД / ДДД/

Възрастни хора с физически
увреждания, за лица от
ДВХФУ – с. Столът, общ.
Севлиево

ДВХФУ – с.
Столът,
община
Севлиево

Хора страдащи от деменция и
болест на Алцхаймер.

От областта и
други области

Целеви групи

48

Териториален
обхват

2010

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Оказване на подкрепа на лицата и
техните семейства; оценка на
нуждите на клиентите и овладяване
на ежедневни умения и навици,
компенсиращи загубата на зрение;
консултации – социални, правни,
здравни, психологически, трудотерапия; Умения за самостоятелност
и подкрепа на семействата
Предоставя целодневна и/или
почасова грижа, в зависимост от
индивидуалните потребности на
ползвателите. Оказване на подкрепа
на възрастните с увреждания и
техните семейства.
Осигуряване на резидентна грижа за
хора с физически увреждания,
нуждаещи се от 24 обгрижване

Дряново

Нова, през 2013 г.

Севлиево

Нова, 2014г.

Габрово

Налична – обновена.
Запазване на
устойчивостта

0

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с физически увреждания,
нуждаещи се от 24 обгрижване

с. Столът,
община
Севлиево

Налична. За
трансформиране в 2
ЦНСТ през 2013г.

8

Осигуряване на резидентна грижа за
хора с физически увреждания и предотвратяване настаняването им в СИ
Осигуряване на резидентна грижа за
хора с физически увреждания , за
които не са на лице възможности за
връщане в семейна среда

Дряново

Налична. Запазване на
устойчивостта.

Севлиево

Нова , 2013 – 2014 г.

Консултиране; дневна грижа
постоянна грижа; рехабилитация;
терапия; ориентиране; информиране
и обучение; групова работа; работа
на терен; помощ в домакинството;
образование/обучение и други.

Дряново

Налична, постепенно
намаляване на
капацитета.

15+
15

52

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

37

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2010

49

ЦНСТ за
възрастни с
деменция

Хора страдащи от деменция и
болест на Алцхаймер.

Област
Габрово

-

50

ДВПР

Жени с психични
разстройства

От областта и
други области

110

51

Преходно
жилище

Изведени потребители от
ДВПР с. Радовци

ДВПР с.
Радовци

52

Защитено
жилище (ДДД)

Възрастни хора с психични
разстройства

53

ЦНСТ за
възрастни с
психични
разстройства
/ДДД/
ДВХУИ

54

до
2015
15

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Осигуряване на резидентна грижа за
възрастни с деменция и предотвратяване настаняването им в СИ

Дряново

80

Консултиране,
дневна
грижа,
постоянна грижа, рехабилитация,
терапия, ориентиране, информиране
и обучение, групова работа, работа
на терен, помощ в домакинството,
образование/обучение,
други:
трудотерапия,
арттерапия
и
музикотерапия.

с. Радовци,
община
Дряново

5

5

с. Радовци,
община
Дряново

Налична. Запазване на
устойчивостта.

Област
Габрово

-

8

Дряново

Нова, 2015 г.

Възрастни хора с психични
разстройства

Област
Габрово

-

15

Консултиране, дневна грижа,
постоянна грижа, рехабилитация,
терапия, ориентиране, информиране
и обучение, групова работа, работа
на терен, помощ в домакинството,
образование/обучение, други:
трудотерапия, арттерапия и
музикотерапия.
Осигуряване на резидентна грижа за
възрастни хора с психични
разстройства и предотвратяване
настаняването им в СИ
Осигуряване на резидентна грижа за
възрастни с психични разстройства.

Нова, 2013 г.

За лица с различна степен
умствена изостаналост, при
които са изчерпани
възможностите за извършване
на услуги в общността.

От областта и
други области

80

40

Няма
договаряне
къде да се
разположи
ЦНСТ
с. Батошево,
община
Севлиево

Консултиране, постоянна грижа,
медицинска терапия, ориентиране,
информиране и обучение, групова
работа , помощ в домакинството,
осигуряване на съдействие за
получаване на здравни грижи и
здравна профилактика, подпомагане

Нова, разкриване с цел
намаляване на ДВХД.
Планирано за
разкриване 2014г.
Налична – поетапно
намаляване до 2015 г.

Налична, предстои
преобразуване в ЦНСТ
през 2014 г.
Реформиране на
институцията и
поетапно намаляване
на капацитетаот 80 на

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2010

до
2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

при извършване на личния тоалет,
организиране на културни и
спортни мероприятия и други
дейности по организация на
свободното време, терапевтични и
рехабилитационни дейности.
55

ЦНСТ 1,2

Лица от ДВХУИ

От областта

-

15+
15

56

Защитено
жилище (ДДД)

Хора с лека умствена
изостаналост

От други
области в
страната

8

8

57

Защитено
жилище 1, 2
(ДДД)

Лица с интелектуални
затруднения

От други
области в
страната

6+8

6+8

58

Център за
временно
настаняване –
приют (ДДД)

Безпризорни и скитащи лица,
трайно останали без подслон
и възможност за осигуряване
на прехраната си.

Община
Габрово

0

15

Консултиране, постоянна грижа,
медицинска терапия, ориентиране,
информиране и обучение, групова
работа , помощ в домакинството,
осигуряване на съдействие за
получаване на здравни грижи и
здравна профилактика, подпомагане
при извършване на личния тоалет,
организиране на културни и
спортни мероприятия и други
дейности по организация на
свободното време, терапевтични и
рехабилитационни дейности.
Осигуряване на дневна и постоянна
грижа , консултиране,
рехабилитация, терапия,
ориентиране, информиране и
обучение, групова работа
Постоянна грижа; изграждане на
хигиенни навици; комуникативност;
трудотерапия; ориентиране;
информиране и обучение; групова
работа; работа на терен; помощ в
домакинството;
образование/обучение
осигуряване на подслон, храна,
социални консултации,
посредничество за намиране на
работа, жилище и финансова
подкрепа.

Севлиево

Статус - налична / нова
(година за стартиране)
40 места във връзка с
План за реформиране
на специализираните
институцииза
възрастни хора с
увреждания 2010 –
2011 г на АСП.
Нова, планирано
разкриване на услугата
през 2014г.

с. Гостилица,
община
Дряново

Налична. Запазване на
устойчивоста.

с. Царева
ливада, община
Дряново

Налични. Запазване на
устойчивостта.

Габрово

Нова, 2012 г.
Услугата може да се
ползва само от лица с
постоянно или
настоящо
местожителство гр.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

59

Домашен
социален
патронаж
Общинска
дейност

60

Обществена
трапезария
–
общинска
дейност
Обществена
трапезария /по
проект/

61

62

Клуб на пенсионера - общинска
дейност

63

Клуб на
инвалида общинска
дейност
Дневен център
за стари хора
(ДЦСХ)

64

65

Дневен център
за стари хора
(ДЦСХ)

66

Дневен център

1

Самотно живеещи стари хора
с увреждания и/или със
затруднения в самообслужването, които имат нужда от
грижа в семейна среда
Самотно живеещи стари хора
в отдалечени нас. места без
достъп до услуги
Самотно живеещи стари хора;
пенсионери с ниски доходи,
хора с увреждания с ниски
доходи и др.
Самотно живеещи стари хора;
пенсионери с ниски доходи,
хора с увреждания с ниски
доходи и др.
Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни проблеми и се обслужват сами
Хора с увреждания, които
имат възможност да се
предвижват
Самотно живеещи стари хора;
пенсионери с ниски доходи,
които могат да се обслужват
сами
Самотно живеещи стари хора;
пенсионери с ниски доходи,
които могат да се обслужват
сами
Самотно живеещи стари хора;

Капацитет
Териториален
обхват

2010

до
2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)
Габрово.
Налична

Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна

210
116
350
-

210
116
350
-

Мобилна услуга за обхващане на
селата – предоставяне на храна,
комунално-битови услуги, помощ в
домакинството,
здравна
и
мед.грижа, осигуряване на трудо и
арт терапия, други.

във
три
общини, няма в
Трявна

Габрово

30

30

Осигуряване на безплатна храна на
хора с много ниски доходи или,
които са без доход

Габрово

Налична,

Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Община
Габрово

50
54
50
200
385
2000

501
30
60
50
200

Осигуряване на топла и питателна
храна през зимата

Габрово

Налична

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране –социално, здравно, правно

Габрово

Налични и
нови дейности

300
128
311
120
40

Габрово

Налични
разширяване с
нови дейности

40

Осигуряване на лични и социални
контакти. Информиране и консултиране –социално, здравно, правно
за хората с увреждания
Осигуряване на храна, лични и
социални контакти,
консултации,медицинска грижа

Габрово

Налична. Запазване на
устойчивостта.

Община
Дряново

40

40

Осигуряване на храна, лични и
социални контакти, консултации
медицинска грижа

Дряново

Налична. Запазване на
устойчивостта.

Община

-

20

Осигуряване на храна, лични и

с. Царева

Нова, 2013г.

Стойностите са показани като средногодишна стойност, която ще се планира.

и

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

за стари хора

Капацитет
Териториален
обхват

2010

пенсионери с ниски доходи,
които могат да се обслужват
сами
Самотно живеещи стари хора;
пенсионери с ниски доходи,
които могат да се обслужват
сами

Дряново
Община
Севлиево

-

до
2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

социални контакти, консултации
медицинска грижа

ливада, община
Дряново

30

Осигуряване на храна, лични и
социални контакти, консултации
медицинска грижа

Севлиево

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

ОТПАДА планирането
на услугата, защото
дублира дейността на
Домашен социален
патронаж и
Пенсионерски клубове
Налична. Предвижда се
намаляване на
капацитета и
преобразуване в ЦНСТ
през 2015 г.
Налична.

67

Дневен център
за стари хора
(ДЦСХ)

68

Дом за стари
хора (ДСХ)

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

От цялата
област и от
други области

80

40

Предоставяне на комплекс от
социални услуги на лица, придобили
право на пенсия.

с. Добромирка,
община
Севлиево

69

Дом за стари
хора (ДСХ)

От други
области

40

40

Дом за стари
хора с отделение
за лежащо болни
(ДСХ с ОЛБ)
Специализирана
институциая за
стари хора1

От цялата
област и от
други области

40

40

Предоставяне на комплекс от
социални услуги на лица, придобили
право на пенсия.
Предоставяне на комплекс от
социални услуги на лица, придобили
право на пенсия.

Трявна

70

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

с. Стоките,
община
Севлиево

Налична.

Община
Габрово

-

40

Предоставяне на комплекс от
социални услуги на лица, придобили
право на пенсия.

с. Враниловци,
община
Габрово

Стари хора със затруднения в
самообслужването, с нужда от
резидентна грижа
Лица и деца с трайни

Община
Севлиево

-

15

Резидентна грижа – нужда от
постоянно 24-часово обгрижване

Севлиево

Нова, не по – рано от
2015 г. Услугата ще
бъде разкрита при
наличие на подходяща
материална база и
наличие на
финансиране.
Нова , 2014 г.

Габрово

18+45

922

Осигуряване на грижи в семейна

Във всички

Предвижда се

71

72

ЦНСТ за стари
хора

73

Личен асистент

1

Промяна в името на социалната услуга: от ЦНСТ 1 и 2 за стари хора в специализирана институция за стари хора

2

Стойностите за услугите ЛА, СА и ДП са показани като средногодишни

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2010

до
2015
35
70
5

услуга в общността по национална програма
и по ОП „ЧР”

увреждания, с тежки
здравословни състояния,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами

Дряново
Севлиево
Трявна

9+11
16+49
4+5

74

Социален асистент - услуга в
общността по
нац. програма

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

Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна

-

75

Домашен помощник - услуга в
общността по
ОП “Развитие на
човешките
ресурси”
Хоспис

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

Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна

50
51

70
80
90
70

Хора с хроничноинвалидизиращи заболявания,
които да получат качествена
здравна грижа и психоемоционална подкрепа

От цялата
област

20

20

76

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местополо
жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

среда на хора и деца, нуждаещи се
от постоянно обгрижване в
ежедневие-то си, предоставяне на
алтернативен избор за
професионално развитие на
семейства, в които има лице с
трайно увреждане.

общини от
областта

социалната услуга да
бъде предложена за
финансиране от
републиканския
бюджет като
делегирана държавна
дейност за постигане
на устойчиво развитие.
Отпада планираното
разкриване на този вид
социална услуга за
Община Габрово

Осигуряване на грижи в семейна
сре-да на деца и лица, които поради
ограничения от здравословен
характер са изключени от социалния
живот и са в риск от зависимост от
институционален тип грижи.
Осигуряване на грижи в семейна
среда на деца и лица, които поради
различни ограничения от
здравословен характер са изключени
от социалния живот.

Във всички
общини от
областта

Във всички
общини от
областта

Налична, за
разширяване

Хоспис-услугата по своята същност
е ангажимент на здравна и социална
дейност. Много повече е изразен
социалният характер на услугата,
тъй като тук не става дума за
лечение на пациенти, а за грижа и
възможност за облекчаване на
състоянието при определено
заболяване.

Дряново

Налична. Трябва да се
търсят възможности за
финансиране и
включване като ДДД.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
1.2. Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията
№

Услуга / дейност / мярка

местоположение

1.1.1.2.
1.1.1.2.
1.1.1.1.

ЦОП – Габрово1
ЦОП – Габрово3
ЦОП – Габрово

Габрово
Габрово
Габрово, Трявна

1.1.1.4
1.1.1.3.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.3.2.
1.1.2.1.

ЦОП - Дряново
ЦОП - Севлиево4
ЦОП – Трявна
Звено "Майка и бебе"

Дряново
Севлиево
Трявна
Габрово

Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за
деца и семейства.

Габрово

1.1.2.2.

Кабинети семейно планиране – подготовка и
функциониране5
Дневен център за заместваща грижа за деца със
специални потребности и Център за майчино и
детско здраве - Габрово
Център, предоставящ комплекс от образователни,
здравни и социални услуги за социално включване на
деца в риск и техните семейства, Център за ранна
интервенция6

1.1.2.2.
1.3.1.3.
1.1.1.3.
1.3.1.4.

Източник на
финансиране
ДДД2
ДДД
Субсидии и
индивидуални
дарения
ДДД
ДДД
Проект, ДДД
ДДД

Изпълняваща
организация
Община Габрово
ИМКА
SOS Детски селища

Община Габрово

Всички общини

Проект за
социално
включване
проекти

Габрово

Проект, ДДД

Община, доставчик

Севлиево

Проект за
социално
включване,
ДДД

Община, доставчик

2010

2011

2012

2013

2014

1

Периодът на изграждане и подготовка за стартиране(или трансформиране) на услугите е отбелязан с ............ във времевия график

2

За краткост използваме “ДДД” като съкращение за Държавно делегирана дейност

3

Периодът на предоставяне на социални услуги за потребителите е отбелязан с ............ във времевия график

4

Трансформирането или разширяването на социални услуги е отбелязано с ............ във времевия график

5

Периодът на предоставяне на смесени междусекторни услуги за потребителите е отбелязан с ............ във времевия график

6

Центърът за ранна интервенция ще се реализира по Проект за социално вклчване към МТСП

2015

НЧ "Развитие -1869"
МСС - България
Община, доставчик
Община Габрово

РЦЗ, лични лекари,
доставчик,

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга / дейност / мярка

местоположение

1.1.2.4.

Здравни грижи

Всички общини

ЦОП, лични лекари,
здравни медиатори

1.1.2.5.

Услуги в подкрепа на родителите за деца до 7г.

Всички общини

1.1.3.1.

Инициатива "Ранна превенция на изоставянето"

Всички общини

1.1.3.3.
1.1.3.4.

Център спешен прием за деца – Севлиево
Общински политики за подкрепа на социалните
ресурси на уязвими семейства1
Общински политики и мерки достъп до образование

Севлиево
Всички общини

1.1.5.1.
1.1.5.3.
1.1.6.1.
1.1.5.2.

Програми и кампании – превенция на рисково
поведение

Всички училища в
областта

ЦОП, общини,
лечебни заведение,
ДСП, НПО
ЦОП, РЦЗ, общини,
ОЗД
Община, доставчик
Общини, ЦОП, СУ,
ДСП
Общини, РИО на
МОН, училища
МКБППМН, ЦОП,
училища и ДГ, ДСП

Обучение за разпознаване случаи на насилие

Всички общини

1.1.5.4.

Нама договаряне

Проект, ДДД

1.1.6.2.

Център за спешно настаняване на деца и жени
преживели насилие
Извънкласни и извънучилищни дейности

Проектно
финансиране

1.2.2.1.
1.2.2.2.

Развитие на дейности по приемна грижа
SOS Детско селище

Училищата в
областта
Всички общини
Трявна

1.2.3.

Услуги в подкрепа на осиновяването

Габрово

1.3.1.1.
1.3.1.2.

ЦСРИ - Трявна
ЦСРИ за деца от аутистичния спектър «Келер» Габрово

Трявна
Габрово

1.1.4.1.

1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Източник на
финансиране

Проект, ДДД

Всички общини

Периодът на предоставяне на смесени междусекторни услуги за потребителите е отбелязан с ............ във времевия график

SOS
Киндердорф и
индивидуални
дарения
ДДД
Проект до
31.12.2010. От
2011г. ДДД

Изпълняваща
организация

Регионален център
за човешке ресурси
Община, доставчик
Училища, НПО,
РИО, ЦОП
ЦОП
SOS Детски селища

Съвет по осиновяване, РДСП, ОЗД,ЦОП
Община Трявна
Община Габрово,
Община Тун
/Швейцария/, СД

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга / дейност / мярка

местоположение

1.3.2.1.

Дневен център за деца и младежи с увреждания –
Габрово

Габрово

ДДД

1.3.2.1.

Севлиево

ДДД

Дряново

ДДД

ДУПУЛ

Габрово

Проект, ДДД

Община, доставчик

2.3.1.1.

Дневен център за деца и младежи с увреждания –
Севлиево
Дневен център за деца и възрастни с увреждания –
Дряново
ЦНСТ за деца със специални потребности до 7г. от
ДМСГД
ЦНСТ за деца със специални потребности от 7 – 18г.

Изпълняваща
организация
„Равен старт – 2008”
Фондация "Грижи за
деца със специални
потребности"
МСС - България

Габрово

Община, доставчик

2.3.1.1.

ЦНСТ за деца с тежки увреждания от ДДМУИ

Габрово

2.3.1.2.
2.3.1.2.
2.3.1.2.
2.3.1.2.

ЦНСТ за деца до 7г. от ДМСГД
ЦНСТ за деца от 7 – 18г. от ДДЛРГ
ЦНСТ за деца до 7г. - Севлиево
ЦНСТ за деца от 7 – 18г. Севлиево
ЦНСТ за деца с увреждания до 18 г.1

Габрово
Габрово
Севлиево
Севлиево
Севлиево

ОП„РР”,
ОП„РЧР”
ОП„РР”,
ОП„РЧР”
Проект, ДДД
Проект, ДДД
Проект, ДДД
Проект, ДДД
ОП„РР”,
ОП„РЧР”

2.4.1.

ДМСГД – Габрово

Габрово

Второстепенен
разпоредител с
бюджетни
кредити

Министерство на
здравеопазването

2.4.2.
2.4.3.
2.4.3.2.
2.5.1.1.
2.5.1.1.
2.5.2.1.

ДДЛРГ – Габрово
ДДЛРГ – Севлиево
Преходно жилище за младежи от ДДЛРГ
Наблюдавано жилище за младежи
Наблюдавани жилища 1 и 2
ЦНСТ за младежи от ДДЛРГ

Габрово
Севлиево
Севлиево
Габрово
Севлиево
Габрово

ДДД
ДДД
ДДД
Проект, ДДД
ДДД
ДДД

2.5.2.2.

Защитено жилище за младежи с увреждания

Севлиево

ОП„РР”,

Община Габрово
Община Севлиево
Община Севлиево
Община Габрово
МСС България
Община, Фондация
за социална промяна
и включване - София
Община, доставчик

1.3.2.1.
3.1.2.4.
2.3.1.1.

1

Включена е нова социална услуга.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Източник на
финансиране

Община, доставчик
Община, доставчик
Община, доставчик
Община, доставчик
Община, доставчик
Община, доставчик

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга / дейност / мярка

местоположение

2.5.2.3.
2.5.3.2.

Габрово
Област Габрово

3.1.2.4.
3.1.2.6.
3.1.2.6.
3.1.2.7.

ЦНСТ за възрастни с увреждания
Програми за професионална квалификация и заетост
за младежи напуснали СИ
Общинска политика – жилище за младежи от СИ
ЦСРИ за хора употребяващи ПАВ- Габрово
ЦСРИ на зрително затруднени лица
ЦСРИ за хора с различни по вид и степен
увреждания1
Дневен център за възрастни с увреждания
Дневен център за възрастни с увреждания
Дневен център за възрастни с увреждания
Клуб на инвалида

3.2.1.2.

ДВХУИ

3.2.1.2.
3.2.2.4.
3.2.1.3.
3.2.1.3.
3.2.2.4.
3.2.1.4.

ЦНСТ за хора УИ - 2 броя

с. Батошево,
община Севлиево
Севлиево

ДВХФУ - Севлиево
ЦНСТ за възрастни с физически увреждания – 2бр.
ДВПР

3.2.1.4.
3.2.2.3.
3.2.1.4.
3.2.2.2.
3.2.1.5.
3.2.1.5.
3.2.2.4.
3.2.1.6.
3.2.2.1.

Преходно жилище

2.5.3.4.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.

1

Източник на
финансиране
ОП„РЧР”
Проект, ДДД
Бюджет ДБТ,
ОПРЧР

Изпълняваща
организация

Всички общини
Габрово
Дряново
Габрово

Бюджет община

Общини, РДСП
Община, доставчик
Съюз на слепите
Съюз на слепите

Габрово
Севлиево
Трявна
Всички общини

ДДД
Проект, ДДД
ДДД
Общински
бюджет, НПО
ДДД

БАЛИЗ
Община, доставчик
Община Трявна

Проект, ДДД

Община, доставчик

Севлиево
Севлиево

ДДД
Проект, ДДД

Община Севлиево
Община, доставчик

ДДД

Община Дряново

Проект, ДДД

Община, доставчик

Защитено жилище

с. Радовци,
община Дряново
с. Радовци,
община Дряново
Дряново

Проект, ДДД

Община, доставчик

ДВХД
ЦНСТ за възрастни с деменция

Дряново
Дряново

ДДД
Проект, ДДД

Община Дряново
Община, доставчик

ДВХФУ - Габрово
Защитено жилище за хора с ФУ

Габрово
Дряново

ДДД
ДДД

Община Габрово
СД"Дружество за

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Проект, ДДД
Проект, ДДД
ДДД

Промяна в името на социалната услуга: от ЦСРИ за зрително затруднени лица в ЦСРИ за хора с различни по вид и степен увреждания

Община, доставчик
ДБТ, общини

Община Севлиево

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга / дейност / мярка

местоположение

3.2.2.1.

Защитено жилище - Дряново

ДДД

3.2.2.1.

Защитено жилище 1 и 2 - Дряново

ДДД

ДУПУЛ

3.2.2.4.
3.4.2.1.
3.4.2.2.

ЦНСТ за възрастни с психични разстройства
Център за временно настаняване-приют
Областен съвет по наркотични вещества и
Превантивно информационен център – продължаване
на дейността
Домашен социален патронаж

с. Гостилица,
община Дряново
с. Царева ливада,
община Дряново
Няма договаряне
Габрово
Габрово

Изпълняваща
организация
соц. Подпомагане"
Община Дряново

Проект, ДДД
Проект, ДДД
ДДД

Община, доставчик
Общини, доставчик
Община Габрово

4.1.1.3.
4.1.1.3.
4.1.1.3.
3.1.2.1.
4.1.2.
3.1.2.1.
4.1.2.
3.1.2.1.
4.1.2.
3.1.3.1.

Обществена трапезария
Обществена трапезария
Обществена трапезария
Личен асистент

Габрово, Трявна
Дряново
Севлиево
Всички общини

От общински
бюджет
От общински
бюджет
проект
проект
От проект
ОП "РЧР"

Общините

Обществена трапезария

Габрово, Дряново,
Севлиево, Трявна
Габрово

Домашен помощник – разширяване на дейността

Габрово, Трявна

ОП "РЧР"

общини

Домашен помощник – запазване и устойчивост

ОП "РЧР"

общини

Дневен център за стари хора – Габрово

Дряново,
Севлиево
Габрово

ДДД

3.1.3.1.

Дневен център за стари хора – Дряново

Дряново

ДДД

3.1.3.2.

Дневен център за стари хора – Дряново

Проект, ДДД

3.1.3.3.

Клуб на пенсионера

с. Царева ливада,
община Дряново
Всички общини

Общинско
дружество на
инвалидите Габрово
СД "Дружество за
социлано
подпомагане"
Община, доставчик

4.2.1.1.

Дом за стари хора

3.1.2.2.
4.1.1.1.
4.1.1.3.

с. Добромирка,
община Севлиево

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Източник на
финансиране

Общински
бюджет
ДДД

Община Габрово
Общините
Община Дряново
Община Севлиево
общини

общини
Община Севлиево

Областна стратегия за развитие на социалните услуги – област Габрово (2011 – 2015)
№

Услуга / дейност / мярка

местоположение

Източник на
финансиране
Проект, ДДД

Изпълняваща
организация
Община, доставчик

4.2.1.1.
4.2.2.1.
4.2.1.2.

ЦНСТ за стари хора

Севлиево

Дом за страи хора с отделение за лежащо болни

с. Стоките,
община Севлиево
Трявна
Габрово
Дряново

ДДД

Община Севлиево

4.2.1.2.
4.2.2.1.
4.2.2.3.

Дом за стари хора
Специализирана институция за стари хора 1
Регионален хоспис - предоставяне на услуги

ДДД
Проект, ДДД
По чл. 98, ал.
1 от ЗЛЗ

Община Трявна
Община, доставчик
Община Габрово

Габрово
Севлиево

Проект, ДДД
Проект, ДДД

Община, доставчик
Община, доставчик

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Отпаднали услуги
3.1.2.5.
3.1.3.2.

1

Дневен център за възрастни с психични разстройства
Дневен център за стари хора – Севлиево

Промяна в името на социалната услуга: ЦНСТ 1 и 2 за стари хора в Специализирана институция за стари хора

