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1 Въведение
1.1.Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община
Аврен (2011 – 2015) е разработена като част от Стратегията за развитие на
област Варна (2011 – 2015).
Социалната политика е тази част от управлението на конкретното общество,
която се отнася и влияе на социалния статус и жизнените шансове на социалните
групи. Като всяка публична политика социалната политика поддържа определени
обществени баланси и активно се намесва там, където те са нарушени. Повод за
активната й намеса са действителни социални проблеми.
Целта, на настоящата стратегия е да предложим модел на социални услуги, която
да улесни социалната и икономическа адаптация на уязвими групи от
населението, тяхното социално включване.
За целта:
 проучихме пазара за необходимостта от даден вид услуга;
 дефинирахме вида услуга;
1.2. Обхват и фокус на стратегията
В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички населени места
на територията на община Аврен, като се обръща специално внимание на селата,
където живеят малобройни рискови групи.
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Стратегията включва социалните услуги, които ще работят на територията на
общината през периода 2011– 2015 г. Включени са както съществуващите вече
услуги,така и разкриването и развитието на нови социални услуги, които имат
ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на
рисковите групи и индивиди.
В стратегията са включени социални услуги за всички рискови групи на
територията на общината като в рамките на стратегията са изведени нейните
приоритети като целеви групи и услуги за периода на действието й.

1.3. Съответствие с международни, национални и местни политики
1.3.1. Национални приоритети в развитието на социалните услуги
Установяването на конкретен модел на социална политика е следствие от сложно
взаимодействие между политически, икономически, културни и международни
фактори. Реформите по отношение на развитието на модерни социални услуги
започна през 2000 година.
Част от стартиралите през последните година услуги не успяха да осъществят
устойчивост. Тестването им става на пазара на услугите и зависи изцяло от
потребителите нейното оставане там.
Изведени са следните национални приоритети:
 Превантивните мерки;
 Подкрепата на децата и семействата чрез мерки за подобряване
материалното състояние на семействата и развиване на качествени и
разнообразни социални услуги;
 Деинституционализацията

като

процес

и

водещо

направление

в

развитието на социалните услуги;
 Връзката със системите на образование и здравеопазване като компоненти
на концепцията за борба с бедността и социалното изключване.
1.3.2. Стратегически документи
1.3.2.1. Международни документи
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При разработването на стратегията се прилагат принципите, утвърдени в
международни нормативни актове като:
 Всеобща декларация за правата на човека на ООН;
 Конвенция на ООН за правата на детето;
 Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН;
 Международния пакт за социални, икономически и културни права.

1.3.2.2. Национални документи
 Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално
включване 2008 – 2010 година.
 Национална стратегия за детето 2008 – 2018 година.
 Национална стратегия за демографско развитие на Република България
2006 – 2020 година.
 Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания
2008 – 2015 година.

1.3.2.3. Документи на областно и общинско ниво в област Варна
 Областна стратегия и план за регионално развитие на област Варна /2005
– 2015/.
 Областна стратегия за развитие на социални услуги /2011-2015/ общински
планове за развитие.
 Общинска програма за закрила на детето.
Общинската стратегия следва принципите на законосъобразност и обвързаност с
нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс,
Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за
социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от
дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.

1.4. Визия.
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Разработването и приемането на Общинска стратегия за социални услуги в
община Аврен изразява стремежа за създаване на условия за пълноценна
реализация, чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в
риск, защото реализацията е право на всеки един и допринася за развитието на
общностите. Тя ще подкрепя съхраняването, поддържането и установяването на
жизнени общности и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. За
постигането на тези цели общинската стратегия предвижда развиването на
модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център
ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и
непрекъснато подобрява своето качество.

1.5. Основна ценност е да се осигурява достъпни и качествени социални услуги
в община Аврен, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и
грижа за хората от рисковите групи.
Общинската

стратегия

е

създадена

в

процес

на

партньорство

между

заинтересованите страни в общината (ДСП, общинска администрация, общински
съветници, социални услуги, НПО и други). Процесът на планиране стъпи на
анализ на нуждите на рисковите групи и ресурсите на общината, извършен през
периода април – септември 2010 г. При разработването на общинската стратегия
са използвани Общинския план за развитие, Общинската програма за закрила на
детето и Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015).
При разработването на стратегията са следвани следните принципи и подходи на
планиране:
 Планиране с участието на заинтересованите страни;
 Съответствие с реалните нужди на групите в риск;
 Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;
 Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги.
2. Обща характеристика на общината
Община Аврен е разположена в североизточна България, заема площ от 380кв.км,
население по постоянен адрес 8998 души. На изток общината граничи с Черно
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море, а в съседство са общините Варна, Белослав, Долни Чифлик и Провадия.
Територията на община Аврен е с подчертано равнинен релеф. В територията на
общината влизат 17 села с географски и административен център Аврен, както и
курортно селище Камчия.

2.1 Население – демографска характеристика
По данни на ГД „ГРАО” населението на община Аврен по постоянен адрес към
месец февруари 2010 г. наброява 8998 души. Съотношението межу мъже и жени е
жени – 4534, мъже – 4454.
Динамиката на населението бележи тенденция на спад. Тази тенденция през
последните година се дължи основно на отрицателния естествен прираст (за 2004
г. той има стойност -65.
През последните три години се забелязва леко нарастване на броя на родените в
общината. Въпреки това продължава процесът на застаряване на населението.
Община Аврен е с реално и осезаемо присъствие на етническите малцинства. При
последното преброяване над 70 % от жителите на общината са заявили български
произход. В останалите етнически групи разпределението е както следва: турци –
18.45%; роми – 8.57%; други – 1.56%.

2.2. Икономическо развитие на община Аврен
Община Аврен е с традиционно селскостопанско ниво на развитие. На
територията на общината няма големи структуроопределящи промишлени
предприятия. Транспортът е основният държавен сектор. С най-голямо значение
тук е жп възел „Синдел”.
Развитието на земеделието и отчасти на животновъдството са определящи
фактори за общинската икономика.
Пътната мрежа на територията на общината е сравнително добре развита. Общата
дължина на пътищата с настилка е 99.6 км от които едва 16.6 км са част от
първокласен път І -9 Дуранкулак – Малко Търново, а останалите са трети клас и
общински пътища. Железопътната мрежа има обща дължина 49.8 км.
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Всички селища са водоснабдени и електрифицирани.
Всички селища на територията на общината са включени към автоматични
телефонни централи.
Условията за развитие на туристическия продукт в община Аврен са много добри
- добра плажна ивица в съчетание с уникалните природни дадености на
Камчийския резерват (устието на р.Камчия и лимана Паша дере).

2.3. Здравеопазване
Медицинското обслужване на населението в община Аврен се осъществява от
шест лични лекари и шест стоматолога. Няма нает от тях помощен персонал,
което значително влошава качеството и обема на извършваните медицински
прегледи и манипулации. В щата на Общината са осигурени
 1 лекарска длъжност – за организационни и контролни функции,
 1 медицински фелдшер
 3 медицински сестри,
обслужващи училищата и детските градини.
Всички помещения, в които са разположени медицинските, стоматологичните
кабинети и аптеки са общинска собственост.
Осигурени са три броя санитарни автомобили, собственост на Общината, чрез
които се поддържа в момента неотложната доболнична медицинска помощ,
осъществявана от общопрактикуващите лекари. Чрез тях се обслужват и
спешните състояния на пациентите до идването на екипите на ЦСМП – Варна.

2.4. Образование
Характеристика на равнището на образованието на населението в общината:
Равномерно разпределение на детските градини и училища по села.
Общинската образователна мрежа обхваща 6 училища и 9 детски градини. Пет от
училищата

са основни и се намират в селата Аврен, Дъбравино, Приселци,
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Тръстиково и Царевци. На територията на общината има и едно средно
общообразователно училище намиращо се в село Синдел.
Сградният фонд на училищата е собственост на общината.
Ниска пълняемост на паралелките в училища – Тръстиково и Царевци.

2.5. Жилищни условия
По показателя жилищен фонд територията на община Аврен може да се раздели
на две зони.
Първа зона обхваща населените места – Приселци, Близнаци, Бенковски, Равна
гора, Болярци, Круша и Здравец. Жилищният фонд е в много добро състояние,
около 30 % е подновен. В тази зона няма обособен квартал на етнически принцип
и няма семейства без жилище, без вода или без ток.
Втората зона обхваща селата – Аврен, Садово, Синдел, Царевци, Тръстиково,
Казашка река, Юнак, Дъбравино.Жилищният фонд в тези села е в добро
състояние. Къщите са строени преди 50-60 години. В селата Дъбравино, Царевци,
Синдел и Тръстиково има обособени махали на етнически принцип. Улиците са в
окаяно състояние. По-голяма част от населението имат ток и вода.
В Синдел в ромската махала живеят над 600 души. Четири жилища са без ток и
вода. Една част от

този квартал е извън регулация и

живеещите нямат

документи.
В Дъбравино живеят над 1000 души в обособения квартал на етнически принцип.
25 къщи попадат извън регулация по Закона за горите и в тях

не може да се

прекара ток и вода. 24 семейства са без къщи, като живеят при близки и роднини.
Новото строителство е незаконно.
В Царевци живеят около 160 души от малцинствен произход. Четири от къщите
са без ток и вода.
В Тръстиково лицата от малцинствата са също около 160. Две къщи са без ток и
вода.

3. Основни целеви групи-потребители на услугите в община Аврен
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Основните фактори, които формират рискови групи деца, лица, семейства в
неравностойно положение и стари хора, нуждаещи се от подкрепа и социални
услуги са:
 равнището на бедност и доходите;
 структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни
семейства;
 откъснатост от семейната среда и липса на подкрепа от семейството - деца
и самотни стари хора;
 увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или на член
от семейството;
 ниско образование, липса на професионална квалификация, които водят
до неравностойна позиция на пазара на труда;
 социално

изключване

и

принадлежност

към

уязвими

етнически

малцинства, които живеят в изолация в обособени квартали и махали;
 местоживеене – отдалеченост и изолираност на населеното място, с
нарушени транспортни връзки и комуникация с общинския и областния
център;
 възраст – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в
изолираните малки населени места, с крайно ограничен достъп до здравна
грижа и услуги.
На база на тези характеристики се изведоха следните рисковите групи:
Под влиянието на тези фактори се обособяват рисковите групи сред децата и
възрастните хора, към които следва да бъде насочена по-нататък областната и
общинската стратегии.
 Деца в риск:
 Деца в специализирани институции. Децата, отделени от своите семейства
и настанени в специализирани институции, заведения от интернатен тип и
образователни институции общо за общината са 9.
 Семейства в риск. В нея влизат многодетни и непълни семейства;
семейства, в които един или двамата родители са с увреждания; семейства,
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в които има родител/и с различни зависимости; бедни семейства
непълнолетни родители и други. Като цяло това е най-голямата рискова
група. Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде
условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на
качеството на грижа към тях.
 Деца, жертви на насилие. Официалните данни за регистрираните случаи
на деца, жертви на насилие в общината са 5, но те не отразяват пълната
картина на проблемите.

 Хората с увреждания (деца и възрастни).
Общият брой на пълнолетните лица стари хора с увреждания с в общината са
161 към месец декември 2009 г.Незначителна част от тях са настанени в
специализирани институции. По отношение на лицата с увреждания основните
ограничения са свързани с недостъпната среда, която е сериозна пречка за
участието им в обществения живот. Затруднените транспортни връзки и
отдалечеността на селата усложняват достъпа на старите хора до медицинска
помощ. Наред с нуждата от достъпна среда се очертават техните потребности,
свързани със заетост и доходи., осигуряване на адекватна подкрепа, включително
чрез социални услуги. Необходими са целеви мерки за подкрепа на всички хора с
ограничени възможности за водене на самостоятелен живот, които да бъдат
адаптирани към всеки специфичен случай.

 Старите хора
са третата голяма социална група, идентифицирани като една от найзастрашените групи. Старите хора (над пенсионна възраст) в община Аврен са
2955 което представлява 37.19% от постоянното население в общината.
 Стари хора в пенсионна възраст – с повишен риск при самотните стари
хора, са преобладаващата част от населението.. Основната задача е да се
допринесе за осигуряването на достоен живот на тези хора, тъй като голяма
част от тези хора живеят сами.
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 Старите хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от
услуги и грижа в домашна среда или от резидентна грижа, са рискови
групи, които нарастват през последните години. Изискват се спешни мерки
за разкриване на услуги в домашна среда, нови дневни центрове и др.),
възможности за общуване и запълване на свободното време според техните
индивидуални интереси.
1. Оценка на социалните услуги в община Аврен
На този етап социалните услуги в община Аврен се свеждат само до:
 Домашен социален патронаж
 Лични асистенти по Национална програма „Асистенти на хора с
увреждания”
Наложително е разширяването на мрежата от социални услуги в общината, а
именно:
в общността - за подкрепа на уязвимите семейства и децата за предоставяне на
добра грижа

за децата; социална интеграция на семейството и децата и

индивидуално развитие; за подкрепа на социалното включване на лицата с
увреждания; осигуряване условия за спокоен и достоен живот на старите хора
специализирани институции – броя на децата от общината, настанени в
специализирани институции е твърде малък, но въпреки това е необходимо да се
планират нови социални услуги от резидентен тип със среда, близка до
семейната, както за за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда;
така и за възрастни хора с увреждания и стари хора.
2. Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в община
 човешките ресурси:
Важен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на
действащите и предвидените за разкриване социални услуги. Осигуряване на
твалификация и преквалификация на екипите предостанящ социални услуги през
целия период на действие, както и на общинските служители, които са отговорни
за социалните дейности.
 .Финансови
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За наличните социални услуги
Наличните социални услуги в общината са
 лични асистенти по Национална програма „Асистенти на хора с
увреждания”;
 Домашният социален патронаж - финансира се от общинския бюджет.

Източници на финансиране:
 Държавен бюджет – под формата на държавно делигирани дейности.
 Фондове на Европейския съюз - по проекти, финансирани чрез
оперативните програми.

4. Приоритети и цели на Общинската стратегия
4.1. Приоритети в развитието на социалните услуги в община Аврен
Те са изведени възоснова на заключенията и препоръките от направеното
проучване и цялостен анализ на ситуацията и потребностите на рисковите групи
в област Варна, а именно:.
За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо
равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е
необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления.
Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в
съответствие

с

идентифицираните

потребности

на

рисковите

групи

и

необходимостта от спешна намеса за решаване на ключови/критични социални
проблеми на жителите на областта. Приоритетните направления са групирани в
две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на
функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

4.2. Функционални приоритетни направления
Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги
включват:
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Приоритетно направление 1:
Превенция на изоставането и деинституционализация на грижите за деца.
Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени
към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на
семействата. Деинституционализация на грижите за деца, осъществявана чрез
развитието на широка мрежа от услуги с цел подкрепа на семействата в риск за
грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на децата от
специализираните институции.
Приоритетно направление 2:

Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица.
Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в
неравностойно социално положение осигурявайки достъп до качествени
социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения
си дом и общност.

Приоритетно направление 3:
Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.
Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора,
насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като
се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до
нея.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното
изпълнение основните дейности в стратегията, обхващат:

Приоритетно направление 4:
Развитие на човешките ресурси.
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В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване
на социалните услуги е идентифициран като един от основните рискове в процеса
на реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет
за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно
необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем
социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в
съответствие със съвременните стандарти.

Приоритетно направление 5:
Изграждане

на

междуобщинско

партньорство

и

междусекторно

сътрудничество.
Въвеждането на ефективна система от социални услуги на междуобщинско ниво
изисква активно партньорство между общините в областта за развиване на
конкретни социални услуги. Характерът на проблемите на хората в риск изисква
комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на
взаимодействие между различните публични и социални сектори – социални
услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и
жилищна среда.

5. Интервенция – социални услуги и мерки в община Аврен
Общинската стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални
услуги в община Аврен, интеграция на общности и индивиди, пълноценна
реализация и грижа за хората от рисковите групи.
Във всяко приоритетно направление на стратегията са набелязани общи и
специфични цели и задачи:
Приоритетно направление 1:
Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца.

Обща цел 1. Да се подобри комплекса от услуги, предоставяни за деца и
семейства, за предотвратяване и развитието на рискови фактори по отношение на
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изоставянето на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на
децата, отглеждани в специализирани институции.
Специфична цел 1.1. Повишаване на информираността на рисковите групи по
отношение на негативните последици за развитието на децата, отглеждани в
институции.
Мярка 1.1.1. Разработване на общински политики за повишаване на
информираността на рисковите групи.
Дейност

1.1.1.1.

Провеждане

на

общински

информационни

кампании,

фокусирани към местните общности с цел, превенция на изоставянето на деца в
институции. Мярката ще бъде заложена в общинската стратегия за закрила на
детето.
Дейност 1.1.1.2. Провеждане на информационни срещи и обучения по превенция
на изоставянето на деца с рискови групи и общности по отношение изоставянето
на деца. Дейностите ще се провеждат от центрове за социални услуги (ЦОП или
други), които имат ресурси за работа с местни общности в общините от областта.
Дейност 1.1.1.3.

Използване на медиатори в ромска общност с цел

предотвратяване на ранните бракове и подкрепа на самотни бъдещи майки с цел
превенция на изоставянето.

Специфична цел 1.2. Ранно идентифициране на случаи, при които съществува
риск за настаняване на деца в институции и оказване на социална и
психологическа подкрепа на семействата за предотвратяване на изоставянето на
деца.
Мярка 1.2.1. Използване на създадената със съответната нормативна уредба
партньорска мрежа от институции и организации в сферата на здравеопазването,
образованието и социалното подпомагане, чрез създаден от тях координационен
механизъм за ранно идентифициране и работа със семейства, при които
съществува риск от изоставянето на деца.
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Специфична цел 1.3. Подобряване на системата за социална подкрепа на
семейства в риск от изоставянето на деца чрез предоставянето на адекватни
услуги.
Мярка 1.3.1. Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания,
отглеждани в семейството, обучение на децата със специфични образователни
потребности.
Дейност 1.3.1.1. Осигуряване на достъпна околна среда за децата с увреждания.
Дейност 1.3.1.2. Създаване на дневен център за подкрепа на деца със СОП,
обучавани в общообразователни училища.
Мярка 1.3.2. Развитие на родителския капацитет на млади ромски родители и
създаване на негативни нагласи сред млади хора с рисково сексуално поведение
по отношение на изоставянето на деца и настаняването им в институции.
Дейност 1.3.3.1. Разширяване функциите на Здравно-социалния център в ромска
общност (Варна) и обучение на целевата група в ЦОП.
Дейност 1.3.3.2. Обучение на медиатори за ранна превенция на изоставянето в
ромска общност.

Специфична цел 1.4. Развитие на услуги, заместващи родителската грижа чрез
приемна грижа и грижа за деца в семейства на близки и роднини.
Мярка 1.4.1. Развиване на социалната услуга приемна грижа на междуобщинско
ниво за увеличаване броя на приемните семейства и повишаване качеството на
предоставяната услуга. Услугата приемна грижа е приоритетна в процеса на
деинституционализацията на грижите за деца. В края на периода на действие на
стратегията в общината трябва да има около 10 приемни семейства, в които да се
отглеждат не по-малко от 15 деца.
Дейност 1.4.1.1. Новоразкрития център за обществена подкрепа в община Долни
чифлик ще участва в предоставянето на услугата „приемна грижа” в общината.

Специфична цел 1.5. Трансформиране и закриване на институциите за деца.
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Мярка 1.5.1. Развитие на услуги за реинтегриране на децата от специализираните
институции в биологичното или разширеното семейство.
Дейностите за реинтеграция на децата от СИ се извършват съвместно от ЦОП,
СИ и ОЗД. Те включват възстановяване и/или поддържане на връзки със
семейството и установяване на контакт с неговите близки и роднини;
консултиране

(социално,

правно,

психологическо),

информиране,

посредничество, материална подкрепа към семействата за отглеждане на детето,
изведено от СИ.
Дейност 1.5.1.1. Формиране на екип и работа на екипа по настаняване на
децата в в биологичните семейства, семействата на близки и роднини.
Мярка 1.5.2. Общински програми/мерки за здравна профилактика и семейно
планиране.
Дейност 1.5.2.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на
майчинството/бременността, насочена към нежелана и рискова бременност сред
уязвими групи и лица.
Приоритетно направление 2:
Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица
Обща цел 2. Развитие на услуги за социално включване на групи и лица в
неравностойно положение.
Специфична цел 2.1. Развитие на социални, здравни и превантивни услуги в
ромска общност, основани на принципите на мобилната работа, здравносоциалния подход и медиаторството в общността.
Мярка 2.1.1. Разкриване и развитие на центрове в ромска общност (ЦОП или
ЦСИР по модела на Здравно-социалните центрове, разкрити по Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ) за предоставяне на социални,
здравни и превантивни услуги в общността.
Дейност 2.1.1.1. Разкриване и развитие на младежки клубове в общността за
мобилна социална работа с млади хора в риск. Ще бъдат разкрити 2 клуба във
общината – Дъбравино и Синдел.
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Специфична цел 2.2. Развитие на социални, здравни и превантивни услуги за
лица, жертва на насилие (включително - на трафик), с рисково поведение
(проституиращи, зависими и др.) и лица, нуждаещи се от подкрепа за
ресоциализация (преживели насилие, излезли от местата за лишаване от свобода,
преодолели зависимост и др.).

Специфична цел 2.3. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на
хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване и разширяване на услуги и
грижи в общността.
Мярка 2.3.1. Разкриване и развитие на услуги в домашна среда (личен асистент,
социален асистент, домашен патронаж).
Дейност 2.3.1.1 Подобряване качеството на съществуващите услуги и
разширяване на капацитета им.
Мярка

2.3.5.

Изграждане

на

защитени

жилища

във

връзка

с

деинституционализацията на услугите за хора с увреждания.
Дейност 2.3.5.1. Изграждане на защитено жилище в с.Приселци.

Приоритетно направление 3:
Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот
Обща цел 3. Подобряване на съществуващите грижи за възрастни хора и
развиване на широка мрежа от услуги в общността, в семейна и домашна среда за
осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.
Специфична цел 3.1. Разкриване и развитие на качествени социални услуги в
общността, адекватни на потребностите и интересите на старите хора.
Мярка 3.1.1. Разкриване и развитие на центрове за социални услуги.
Дейност 3.1.1.1. Разкриване на хоспис в община Аврен.
Дейност 3.1.1.2. Разширяване функциите на съществуващите клубове на
пенсионера чрез предоставяне на социални услуги на всички желаещи мъже и
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жени (с гарантирана равнопоставеност на половете при ползване на клубната
база). Развитие на клубните дейности по посока на потребностите и интересите
на различни групи пенсионери.
Мярка 3.1.2. Разширяване на услугата „социален асистент”, „домашен
помощник” и „домашен патронаж”. Развитие на услугата „домашен патронаж”
чрез публично-частно партньорство.
Дейност 3.1.2.1. Разширяване на услугите във всички населени места на
общината

Специфична цел 3.2. Деинтституционализация на услугите за стари хора.
Мярка 3.2.1. Предоставяне на услуги в среда, близка до домашната.
Дейност 3.2.1.1. Разкриване на резидентен тип грижа във всяка общината.

Приоритетно направление 4:
Развитие на човешките ресурси
Обща цел 4: Създаване на система за повишаване качеството на социалните
услуги чрез развитие на човешките ресурси.
Специфична цел 4.1. Изграждане и развитие на капацитет за планиране и
управление на социалните услуги.
Специфична цел 4.2. Изграждане и развитие на система за повишаване на
професионалната компетентност на персонала, предоставящ социални услуги.
Специфична цел 4.3. Развиване на капацитет за наблюдение, оценка и
повишаване качеството на социалните услуги.
Приоритетно направление 5:
Изграждане

на

междуобщинско

партньорство

и

междусекторно

сътрудничество
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Обща цел 5: Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните
ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно
сътрудничество.
Специфична цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в
социалните услуги.
Специфична цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно
сътрудничество и развитие на смесени услуги.
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6. Обобщена таблица за планираните социални услуги в община Аврен

Таблица: Необходими социални услуги и дейности в община Аврен
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2010

2011

2015

Община Аврен
Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

Направление 1: Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца
Групи и лица с рисково
поведение.

община Аврен

2.

Център
за
работа в ромска
общност
Младежки
клубове
в
рискови
общности

Групи и лица с рисково
поведение.

Аврен,

3.

Защитено
жилище

Хора
с
изостаналост.

област Варна

4.

Център
за
настаняване от
резидентен тип
Клубове

Стари хора.

Аврен

Пенсионери.

Аврен

1.

5.

умствена

20

8

20

17

17

17

Образователни и социални дейности.

с.Синдел,
община Аврен

2012

Мобилна работа за превенция на
отпадането от училище, наркомании,
ХИВ, трафик, противообществени
прояви др. Обучение на младежки
лидери за здравни и социални
умения.

Аврен,

2012, 2013

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.
Медицинска рехабилитация.
Резидентни грижи.

с.Приселци,
община Аврен

2011

с. Китка,
община Аврен

2013

Задоволяване на потребностите от
организация на свободното време и
социални контакти.

Аврен

налична,
разширяване
функциите

на

20

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Аврен

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)
налична

Комплекс от социални услуги,
предоставяни по домовете, доставка
на храна, поддържане на хигиена и
хигиената
на
жилищните
помещения, административни услуги

Аврен

налична

104

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

Аврен

налична

5

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

Аврен

налична

1
0

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

Аврен
)

от 2011 до 2015

Капацитет
Териториален
обхват

6.

Домашен
помощник

Самотни стари хора с
трайни увреждания, и/или
в
силно
нарушено
здравословно състояние,
които не могат
да се
обслужват сами и да
организират бита си

о Аврен

7.

Домашен
социален
патронаж

Стари хора и лица с
увреждания, които могат
да се обслужват сами.
ь

8.

Социален
асистент

9.

10.

2010

2011

2015

0

0

120

Аврен

20

20

100

Лица
с
увреждания,
самотни стари хора с
трайни увреждания, които
не могат да се обслужват
сами. Деца с увреждания.

Аврен

0

0

Личен асистент

Деца и лица с увреждания,
които имат нужда от
постоянна грижа.

Аврен

2
0

2

Център
от
резидентен тип

Хора, които не могат сами
да се обслужват.

Аврен

Община Аврен
Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата
Осигуряване на грижи в семейна
среда на самотни стари хора, които
поради различни ограничения от
здравословен характер са изключени
от социалния живот. Помощ при
организирането на ежедневни битови
потребности.

Местоположение

21

Таблица: Социални услуги с междуобщински функции, които могат да се ползват от жителите на община Аврен
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

Направление 1: Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца
11.

Център
обществена
подкрепа

за

Деца от 0 до 18 години;
уязвими семейства с деца
от 0 до 18 години; деца в
специализирани
институции;
деца
необхванати, отпаднали и
в риск от отпадане от
училище; деца жертви и
извършители на насилие.

община Долни
чифлик, община
Аврен, община
Бяла

60

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.

Долни
чифлик;
изнесени
работни мста
в Аврен, Бяла

2012

12.

Център
обществена
подкрепа

за

Деца с увреждания от 0 до
3 години.

област Варна

80

Ранна превенция на изоставянето на
деца с увреждания, включващ и
мобилна работа.

Варна

2012

Деца, настанени в СИ, деца
в риск (жертви на трафик,
насилие); деца, лишени от
родителска
грижа
за
определен
период
от

община Варна и
област Варна

150

Организационно,
методическо
(обучения, супервизии) и финансово
осигуряване на общински екипи за
предоставяне на услугата „приемна
грижа”.
Провеждане
на
информационни
кампании
за

Варна

2012

(ранна
превенция
на
изоставянето)
13.

Областен
център
за
приемна грижа

22

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

време.

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

популяризиране
на
услугата
„приемна грижа”. Проучване и
оценяване
на
кандидатите
за
приемни семейства. Провеждане на
базово и допълнително обучение на
кандидатите за приемни семейства.
Осигуряване на подкрепа и развитие
на приемните семейства. Работа с
настанените
деца
в
приемни
семейства и с децата на приемните
семейства.

14.

ДМСГД

Деца от 0 до 3г. и деца до
7г. с трайни увреждания,
лишени от родителски
грижи.

цялата страна

240

140

0

Медико-социални дейности за деца,
лишени от родителски грижи.

Варна

налична
закриване

за

15.

ДДЛРГ
„Другарче”

Деца от 3 до 7г., лишени от
родителски грижи.

цялата страна

59

29

0

Отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи.

Варна

налична
закриване

за

16.

ДДЛРГ
„Княгиня
Надежда”

Деца от 7 до 18г., лишени
от родителски грижи.

цялата страна

30

25

0

Отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи.

Варна

налична
закриване

за

17.

ДДЛРГ

Деца от 7 до 18г., лишени
от родителски грижи.

цялата страна

80

60

0

Отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи.

с.Бързица,
община
Провадия

налична
закриване

за

18.

ДДУИ

Деца от 3 до 18г.
умствена изостаналост.

цялата страна

35

25

0

Отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи.

с.Рудник,
община Долни
чифлик

налична
закриване

за

19.

Център
за
социална
рехабилитация

Деца с увреждания от 7 до
18г.,
лишени
от

община
чифлик

35

35

35

Отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи.

с.Рудник,
община Долни

налична

с

Долни

23

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

и интеграция

родителски грижи.

20.

Център за деца
с предоставяне
на
седмична
грижа

Деца от 3 до 7г. от
семейства, които не могат
да осигурят постоянна
грижа за децата.

област Варна

21.

Център
за
социална
рехабилитация
и интеграция

Недоносени
деца
доотглеждане.

област Варна

22.

Хоспис

Деца с множество тежки
увреждания от 0 до 7г.,
които не могат да бъдат
отглеждани в домашна
среда.

23.

Хоспис

24.

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

чифлик
15

Седмична грижа за деца.

Варна

2011

15

Медико-социални услуги.

Варна

налична

община Варна и
област Варна

12

Здравно - социални услуги за деца с
тежки увреждания.

Варна

2012

Деца с множество тежки
увреждания от 0 до 7г.,
които не могат да бъдат
отглеждани в домашна
среда.

община Варна и
област Варна

12

Здравно-социални услуги за деца с
тежки увреждания.

Варна

2012

Дневен център

Деца с увреждания от 0 до
3г. с възможност за
обслужване на деца с
родители с 24ч. престой.

община Варна и
област Варна

15

Здравно-социални услуги за деца с
увреждания.

Варна

2013

25.

Център
за
настаняване от
семеен тип

Деца с увреждания от 0 до
7г. с престой до 6 месеца.

община Варна и
област Варна

12

Здравно-социални услуги за деца с
увреждания за временен престой.

Варна

2013

26.

Звено „Майка и
бебе”

Бременни и майки с деца с
риск от изоставяне на дете.

община Варна и
област Варна

8

Ранната превенция на изоставянето
на деца.

Варна

налична

за

15

8

15

8

Майка и дете за подкрепа

24

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

след
реинтеграция
детето.
27.

Звено „Майка и
бебе”

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

на

Бременни и майки с деца с
риск от изоставяне на дете.

община Варна и
област Варна

8

Ранната превенция на изоставянето
на деца и реинтеграция.

Варна

2015

8

Комплекс от социални услуги,
предоставян в среда, близка до
семейната.

Варна

налична

Майка и дете за подкрепа
след
реинтеграция
на
детето.
28.

Център
за
настаняване от
семеен тип

Деца,
за
които
са
изчерпани възможностите
за осигуряване на семейна
среда и се предполага, че
настаняването ще бъде
дългосрочно.

община Варна и
област Варна

29.

Център
за
настаняване от
семеен тип

Деца,
за
които
са
изчерпани възможностите
за осигуряване на семейна
среда и се предполага, че
настаняването ще бъде
дългосрочно.

община Варна и
област Варна

8

Комплекс от социални услуги,
предоставян в среда, близка до
семейната.

Варна

2011

30.

Център
за
настаняване от
семеен тип

Деца и младежи, за които
са
изчерпани
възможностите
за
осигуряване на семейна
среда и се предполага, че
настаняването ще бъде
дългосрочно.

община Варна и
област Варна

8

Комплекс от социални услуги,
предоставян в среда, близка до
семейната.

Варна

2011

31.

Център
за
настаняване от
семеен тип за
деца
с

Деца
и
младежи
с
увреждания, за които са
изчерпани възможностите
за осигуряване на семейна

община Варна и
област Варна

8

Комплекс от социални услуги,
предоставян в среда, близка до
семейната.

Варна

2012

8

8

ОЗРР
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

32.

33.

34.

35.

увреждания

среда и се предполага, че
настаняването ще бъде
дългосрочно.

Център
за
настаняване от
семеен тип за
деца
с
увреждания

Деца
и
младежи
с
увреждания, за които са
изчерпани възможностите
за осигуряване на семейна
среда и се предполага, че
настаняването ще бъде
дългосрочно.

община Варна и
област Варна

8

Център
за
настаняване от
семеен тип за
деца
с
увреждания

Деца
и
младежи
с
увреждания, за които са
изчерпани възможностите
за осигуряване на семейна
среда и се предполага, че
настаняването ще бъде
дългосрочно.

община Варна и
област Варна

8

Център
за
настаняване от
семеен тип за
деца
с
увреждания

Деца
и
младежи
с
увреждания, за които са
изчерпани възможностите
за осигуряване на семейна
среда и се предполага, че
настаняването ще бъде
дългосрочно.

област Варна

8

Център за

Деца
и
младежи
с
увреждания, за които са
изчерпани възможностите
за осигуряване на семейна
среда и се предполага, че
настаняването ще бъде

област Варна

ане от семеен
тип за деца с
увреждания

8

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Комплекс от социални услуги,
предоставян в среда, близка до
семейната.

Варна

Комплекс от социални услуги,
предоставян в среда, близка до
семейната.

Варна

Комплекс от социални услуги,
предоставян в среда, близка до
семейната.

Варна

Комплекс от социални услуги,
предоставян в среда, близка до
семейната.

Варна

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

2012
ОЗРР

2012
ОЗРР

2012
ОЗРР

2012
ОЗРР
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

дългосрочно.
36.

Център
за
настаняване от
семеен тип

Деца и младежи, за които
са
изчерпани
възможностите
за
осигуряване на семейна
среда и се предполага, че
настаняването ще бъде
дългосрочно.

област Варна

12

Комплекс от социални услуги,
предоставян в среда, близка до
семейната.

Провадия

2011

Здравно-социални услуги в ромска
общност: превенция на ХИВ/СПИН,
социално
значими
заболявания,
наркомании;
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,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви.

Варна

налична
разширяване
функциите

Направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица

37.

Център
за
обществена
подкрепа
в
ромска общност
(Здравносоциален
център в ромска
общност)

Групи и лица с рисково
поведение.

община Варна и
област Варна

100

с
на

Ранна превенция н изоставянето на
деца. Пре-натална и пост-натална
грижа. Включва мобилни услуги и в
други общини.
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

38.

39.

Център
за
консултиране и
превенция
на
насилие
и
трафик на хора

1.Лица и деца, пострадали
от домашно насилие

Център
за
психо-социална
работа
с
извършители на
домашно
насилие

Лица и деца, пострадали от
домашно насилие

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

Област Варна

100

100

Телефонно кризисно консултиране;
психологическо/психотерапевтично
консултиране за възстановяване от
травма;
посрещане
/трансфер,
придружаване
до
институции/доставчици
на
услуги;хуманитарна
помощ
юридическо консултиране, правна
защита и застъпничество; социална
работа, в т.ч. мобилна, превантивнообучителни дейности; консултиране
за
укрепване
на
родителски
капацитет; съдействие за устройване
на работа/детско заведени/училище;
проследяване на случай .

Варна

2011

Област Варна

30

30

Психологически
консултации;
групова
работа;
програма
за
справяне с гнева и преодоляване на
агресивното поведение;
социална
работа , в т.ч. мобилна; превантивнообучителна програма; програма за
изграждане на родителски капацитет

Варна

2011

2.Лица и деца, жертви на
трафик на хора

Забележка:
Предоставянето на
такива услуги /програми се налага
като мярка от съда , при разглеждане
на дела по домаtно насилие. Същата
е отразена в съдебното решение и
заповед
за
защита
и
има
задължителен
характер.
На
територията на областта няма нито
една услуга за тази целева група,
което прави законодателството за
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

защита и подкрепа на жертвите на
домашно насилие неефективно.
40.

Център
за
консултиране и
превенция
на
риска

Проституиращи
деца.

лица

и

Област Варна

41.

Кризисен
център

1.Лица и деца, пострадали
от домашно насилие.

Цялата страна

8

100

100

Мобилна социална работа. Здравни
консултации,
насочване
и
осигуряване на достъп до социални
и здравни услуги, психологичско
консултиране,
юридическо
консултиране.

Варна

2011

10

10

Кризисно настаняване и гарантиране
сигурност и защита; кризисно
консултиране;
психологическо/психотерапевтично
консултиране за възстановяване от
травма; съдействие при издаване на
лични и др.документи; медицински
услуги
хуманитарна
помощ
юридическо консултиране, правна
защита и застъпничество; социална
работа, в т.ч. мобилна, превантивнообучителни дейности; консултиране
за
укрепване
на
родителски
капацитет; съдействие за устройване
на работа/детско заведение/училище;
проследяване на случай.

Варна

налична

10

10

Кризисно настаняване и гарантиране
сигурности и защита; кризисно
консултиране;психологическо/психо
терапевтично
консултиране
за
възстановяване
от
травма
;
съдействие при издаване на лични и
др.документи; медицински услуги

Девня

2011

Област Варна

2.Лица и деца, жертви на
трафик на хора.

42.

Кризисен
център

1.Лица и деца, пострадали
от домашно насилие
2.Лица и деца, жертви на
трафик на хора

Област Варна
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

хуманитарна помощ юридическо
консултиране, правна защита и
застъпничество; социална работа, в
т.ч. мобилна, превантивнообучителни дейности; консултиране
за
укрепване
на
родителски
капацитет; съдействие за устройване
на работа/детско заведени/училище;
проследяване на случай.
43.

Център
за
социална
рехабилитация
и интеграция
(Център
за
трудова
квалификация и
реализация на
младежи, които
преодоляват
успешно
зависимостта от
дроги)

Клиенти на програма за
поддържащо лечение с
метадон,
интензивни
извънболнични
рехабилитиационни
програми,
изтърпели
ефективна присъда на
възраст над 16 години, във
фаза на обвързване и
рехабилитация, с добра
мотивация.

Област Варна

50

Центърът
е
предназначен
за
зависими от психоактивни вещества
лица,
включени
във
високоструктурирани
лечебни
програми, във фаза на обвързване и
рехабилитация - т.е. медицинско
стабилизиране и постигане на био-,
психо- и социално равновесие на
стабилност в основните сфери на
функциониране.
Целта
е
подпомагането им в процеса на
ресоциализация с конкретен акцент придобиване на професионални
умения и реализирането им на
трудовия пазар.

Варна

2012

44.

Социален
учебен
проф.център

Деца и младежи с леки
увреждания

България

85

60

Обучение
за
придобиване
професионална квалификация
социални умения.

на
и

Варна

налична

45.

Център
за
социална
рехабилитация

Деца
с
увреждания

Община Варна и
област Варна

40

80

Комплекс от социални услуги,
свързани със социална и здравна
рехабилитация и обучение. Подкрепа
за реализация на индивидуални

Варна

налична услуга с
ново разширение

физически
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

и интеграция

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

програми за социално включване.

46.

Дневен център

Деца
и
младежи
умствени затруднения.

47.

Защитено
жилище

Лица
с
увреждания.

48.

Защитено
жилище

Лица
с
изостаналост.

49.

Защитено
жилище

50.

40

40

Комплекс от социални услуги, които
създават условия за цялостно
обслужване на потребителите през
деня.

Варна

налична

Община Бяла и
област Варна

9

9

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

Бяла

налична

умствена

Област Варна

8

8

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

с.Горен
чифлик,
община Долни
чифлик

налична

Лица
с
увреждания.

умствени

Община Варна,
област Варна

8

8

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

Варна

налична

Защитено
жилище

Лица
с
увреждания.

умствени

Община Вълчи
дол,
област
Варна

8

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

Вълчи дол

2012

51.

Център
за
социална
рехабилитация
и интеграция

Деца със сетивни и други
увреждания.

Община Варна,
област Варна

15

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

Варна (район
„Аспарухово”)

2011

52.

Дневен център

Деца
с
увреждания.

множество

Община Варна,
област Варна

15

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

Варна (район
„Аспарухово”)

2012

53.

Център

Деца

физически

Община Варна,

30

Форма на социална услуга, в която

Варна

2012

за

с

с

физически

Община Варна
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

54.

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата
хората водят независим
подпомаган от специалисти.

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

социална
рехабилитация
и интеграция

увреждания, аутизъм и
специални образователни
потребности.

област Варна

живот,

Център
за
социална
рехабилитация
и интеграция

Хора с увреждания.

Община Варна,
област Варна

30

Професионално ориентиране на хора
с увреждания и обучение за
стартиране на собствен бизнес.

Варна

2012

(Бизнес–
център)
55.

Център
от
резидентен тип

Жени
с
увреждания.

психически

област Варна

15

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

с.Горен
чифлик,
община Долни
чифлик

2014

56.

Център
от
резидентен тип

Мъже
с
увреждания.

психически

област Варна

15

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

област Вълчи
дол

2014

57.

Защитено
жилище

Хора
с
изостаналост.

умствена

област Варна

8

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

с.Приселци,
община Аврен

2011

58.

Защитено
жилище

Хора
с
изостаналост.

умствена

област Варна

8

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

гр.Варна

2014

59.

Защитено
жилище

Хора
с
изостаналост.

умствена

област Варна

8

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

община Вълчи
дол

2013

60.

Защитено

Жени

умствена

област Варна

8

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,

община Долни

2013

с
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

жилище

изостаналост.

61.

Преходно
жилище (към за
дом
за
възрастни
с
умствени
увреждания)

Жени
с
изостаналост.

умствена

област Варна

62.

Преходно
жилище (към за
дом
за
възрастни
с
умствени
увреждания)

Мъже
с
разстройства.

психически

област Варна

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

подпомаган от специалисти.

чифлик

8

Изграждане
на
умения
за
самостоятелен живот, информиране
и консултиране.

с.Горен
чифлик,
община Долни
чифлик

2011

10

Изграждане
на
умения
за
самостоятелен живот, информиране
и консултиране.

с.Оборише,
община Вълчи
дол

2011

Осигуряване на храна, лични и
социални контакти, консултации.

Варна

2013

Медицинска рехабилитация.

с. Китка,

2013

Резидентни грижи.

община Аврен

Медицинска рехабилитация.

община Вълчи

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

63.

Дневен център

Възрастни и стари хора с
психични заболявания.

община Варна

20

Задоволяване на ежедневни, здравни,
образователни, рехабилитационни,
потребности от организация на
свободното
време
и
личните
контакти.
64.

65.

Център
за
настаняване от
семеен тип

Стари хора.

Хоспис

Хора с тежки увреждания с

Област Варна

Област Варна

20

20

2013
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

чужда
помощ
–
неподвижни, нуждаещи се
от непрекъсната грижа.
66.

67.

68.

Хоспис

Хоспис

Хоспис

Хора с тежки увреждания с
чужда
помощ
–
неподвижни, нуждаещи се
от непрекъсната грижа.

Област Варна

Хора с тежки увреждания с
чужда
помощ
–
неподвижни, нуждаещи се
от непрекъсната грижа.

Област Варна

Хора с тежки увреждания с
чужда
помощ
–
неподвижни, нуждаещи се
от непрекъсната грижа.

Област Варна

20

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

Резидентни грижи при много тежки
случаи.

дол

Медицинска рехабилитация.

община

Резидентни грижи при много тежки
случаи.

Долни чифлик

Медицинска рехабилитация.

Варна

2013

с.Левски,
община
Суворово

2011

Задоволяване на ежедневни здравни,
социални, битови потребности и
потребност от организация на
свободното време.

Варна

2012

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

Господиново,

2011

2013

Резидентни грижи при много тежки
случаи.
20

20

Медицинска рехабилитация.
Резидентни грижи при много тежки
случаи.

69.

Център
за
социална
рехабилитация
и интеграция

Възрастни с деменция.

Област Варна

70.

Дом за
хора

Стари хора без възможност
за грижа в семейна среда.

от цялата страна

стари

20

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

30

27

община Бяла

71.

Дом
възрастни
физически
увреждания

за
с

Стари хора без възможност
за грижа в семейна среда.

от цялата страна

35

35

35

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

гр. Бяла

налична

72.

Дом за стари
хора „Гергана”

Стари хора без възможност
за грижа в семейна среда.

от цялата страна

100

90

60

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

Варна

налична
реформиране

за
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Област Варна

Капацитет
Териториален

2010

2011

2015

обхват

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус - налична
/ нова (година за
стартиране)

73.

Дом за стари
хора „Йоан
Златоуст”

Стари хора без възможност
за грижа в семейна среда.

от цялата страна

40

40

40

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

Варна

налична

74.

Дом за
възрастни с
физически
увреждания

Възрастни
хора
с
физически увреждания без
възможност за грижа в
семейна среда.

от цялата страна

40

40

40

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

Варна

налична

75.

Дом за стари
хора

Възрастни
хора
с
физически увреждания без
възможност за грижа в
семейна среда.

от цялата страна

10

10

10

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

община
Ветрино

налична
за
трансформиране
в ЦНСТ

76.

Дом за
възрастни хора
с умствени
увреждания

Възрастни хора с умствени
увреждания
без
възможност за грижа в
семейна среда.

от цялата страна

100

70

40

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

с.Оборощие,
община Вълчи
дол

налична

77.

Дом за
възрастни хора
с умствени
увреждания

Възрастни хора с умствени
увреждания
без
възможност за грижа в
семейна среда.

от цялата страна

92

70

40

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

с.Горен
чифлик,
община Долни
чифлик

налична

78.

Център за
социална
рехабилитация
и интеграция

Стари
хора
с
без
възможност за грижа в
семейна среда.

от цялата страна

70

70

70

Форма на социална услуга, в която
хората водят независим живот,
подпомаган от специалисти.

гр. Провадия

налична
пребазиране

с

35

Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия 2011 - 2015
№

Услуга / дейност / мярка

местоположение

1.

Център за работа в ромска общност

Синдел

х

2.

Младежки клубове в рискови общности

Община Аврен

х

3.

Защитено жилище

Приселци

4.
5.

Център за настаняване от семеен тип
Клубове на пенсионера

6.

Домашен помощник

7.

Домашен социален патронаж

Китка
Аврен;Здравец;Бенковски;
Садово; Добри дол;Равна
гора;Болярци;Китка;Круша;
Приселци;Близнаци;Дъбравино;Синдел;
Царевци; Казашка река;
Юнак;Тръстиково
Аврен;Здравец;Бенковски;
Садово; Добри дол;Равна
гора;Болярци;Китка;Круша;
Приселци;Близнаци;Дъбравино;Синдел;
Царевци; Казашка река;
Юнак;Тръстиково
Община Аврен

8.

Социален асистент

9.
10.

Личен асистент
Център от резидентен тип

Аврен;Здравец;Бенковски;
Садово; Добри дол;Равна
гора;Болярци;Китка;Круша;
Приселци;Близнаци;Дъбравино;Синдел;
Царевци; Казашка река;
Юнак;Тръстиково
Община Аврен

2011

2012

2013

2014

2015

Източник на финансиране
Републикански
бюджет;Общински бюджет
Републикански
бюджет;Общински бюджет
Републикански
бюджет;Общински бюджет
Фондове на ЕС
Фондове на ЕС
Налична;разширяване на
функциите

х

х
х

Изпълняваща
организация
Община Аврен
ПЧП
Община Аврен
ПЧП
Община Аврен
ПЧП
Община Аврен

х

ОПРЧР

Община Аврен

х

Налична;разширяване на
функциите
ОПРЧР

Община Аврен

ОПРЧР

Община Аврен

х
х
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7. Отговорности и роли в изпълнението на стратегията
7.1. Управление
планиране, отчетност.

на изпълнението на Стратегията, оперативно

Доставчици на социални услуги
Общината отговаря за цялостното изпълнение на областната Стратегия за
развитие на социалните услуги на нейната територия. За тази цел тя разработва,
приема и прилагатобщинска програма за развитие на социалните услуги и план за
действие. Нормативно установено е, че местното самоуправление се осъществява
от общинския съвет, а местната изпълнителна дейност - от кмета и общинската
администрация. Така или иначе в своята съвкупност те заедно осъществяват
местната власт.
Местната власт разработва и изпълнява интегрирана политика за развитие
на хората в риск на тяхната територия като комбинира ресурсите и координира
дейности в сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване,
политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите на групите и
хората в риск. Общината е доставчик на социални услуги. Общината развива
интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и
старите хора. Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението й и
оценка на нуждите на групите в риск.
Общините се ангажират да предоставят за сведение на Областния съвет за
развитие всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по
изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги.
Определените като ключови участници в изпълнението на стратегията докладват
поне веднъж годишно на заседание на Областния съвет за развитие за
извършеното, за трудностите, които срещат, както и да правят предложения за
подобряване на Стратегията.
7.1.1.Роля и отговорности на Общинския съвет:
 Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на
територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й
по предложение на кмета на общината;
 Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на
общинския план за развитие на социални услуги по предложение на кмета
на общината;
 Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги,
които ще се развиват на територията на общината и планирани в
Областната стратегия.
7.1.2.Обществен съвет по социално подпомагане и услуги
Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган
към общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация
между община, централни държавни органи и доставчици на социални услуги с
цел реализиране на социалната политика в конкретната общината. Неговата роля
в изпълнението на стратегията е свързана с:
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- обсъждане на областната стратегия и включения в нея общински
компонент,
- осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните
услуги и инициативи, съобразно стратегията;
- стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на
социални услуги за реализиране на планираните дейности в стратегията на
територията на общината.
7.1.3.Кметът на общината:
 Организира изработването на общинските програми и планове за развитие
на социални услуги на територията на общината и на програмата за
реализацията му и ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет;
 Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на
програмата за реализация на общинския план за развитие на социални
услуги;
 Изготвя и представя годишен и заключителен доклад за изпълнението на
програмата за реализация на общинския план за развитие на социални
услуги за одобряване от Общинския съвет;
 Участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на
изпълнението на общинския план за развитие на социалните услуги като
част от Областната стратегия.
7.1.4. Взаимодействие с областните структури
7.1.4.1.ДСП – Долни Чифлик (с отделите си по Социална закрила и
Закрила на детето) носи отговорност и изпълнява конкретни задачи при
реализирането на Областната стратегия за развитие на социалните услуги:
- Прави предложения до кмета на общината за предоставяне на социални
услуги;
- Прави предложения до РДСП за откриване, реформиране и закриване на
социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията;
- ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; разработват
оценки и индивидуални планове за децата и лицата, настанени в специализирани
институции;
- Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и
неправителствени организации във връзка с областната стратегия и предвидените
дейности в нея;
- Събират и актуализира данните на базовите индикатори и резултатите от
изпълнение на социалните услуги;
7.1.4.2. Държавна агенция за закрила на детето
Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Варна е важен
инструмент в реализацията на националните приоритети за закрила на детето и за
социално включване на семейства и общности в риск. Ролята на ДАЗД включва:
 Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;
 Оказва методическа помощ на всички участници в процеса на разработване
и реализиране на Стратегията по отношение на услугите за деца;
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 Издава лицензи на доставчиците на социални услуги за деца;
 Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за
деца и семейства.
7.1.4.3.Регионален инспекторат по образование на МОН
Регионалният инспекторат по образованието - Варна отговаря за координирането
и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като
осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици,
реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно
посещаващи училище ученици, интегриране в системата на образование на
децата с увреждания, отглеждани в семействата и от СИ, и контролира
дейностите, свързани с насочване на деца със специални образователни
потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с
увреждания и др.
Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени в
Стратегията, изпълнява Ресурсният център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности за област Варна.
Конкретните отговорности и роля на РИО на МОМН са:
 Подпомага осъществяването на политиката за интегриране в системата на
образованието на децата с увреждания отглеждани в семействата;
 Осигурява методическо помощ на училищата за развитие на
сътрудничество при развитието на програми от ЦОП или други
организации за повишаване на мотивацията на учениците за задържане в
училище и за запълване на свободното им време според индивидуалните им
интереси; програми и проекти за превенция на рисковото поведение на
деца; за реинтеграция в системата на образование на отпаднали деца, за
задържането им в училище.
7.1.4.5.Регионален център по здравеопазване
Взаимодейства с местната власт и с други институции за методическо
ръководство, иницииране и реализация на смесени медико-социални услуги,
предвидени в областната стратегия за развитие на социалните услуги в област
Варна.
7.1.4.6.Дирекция “Бюро по труда”
Участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за
интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи
напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно
безработни, със специално внимание към ромска общност) и мерки за подкрепа
на семействата на групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с
увреждания, живеещи в семейна среда).
Дирекция “Бюро по труда” участва в изпълнението на стратегията чрез:
 Разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на
рискови групи;
 Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел
професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и
посредничество при намиране на работа;
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 Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална
квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и
на роми, живеещи в затворени етнически общности.
7.1.5.Неправителствени организации
Основна роля в изпълнението на стратегията играят НПО като преки доставчици
на услуги, като представители на гражданското общество и групите в риск.
Тяхната роля се състои в:
 Разработване на интегрирани политики и мерки за социално включване, в
съответствие с мерките в стратегията;
 Участие във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и
политики за социално включване като партньори на общините и/или
водещи организации за проектите;
 Предоставяне на социални, здравни и образователни услуги на територията
на общините и областта за хора в риск;
 Участие в изработването и актуализирането на Стратегията, в изготвянето
на годишен план за действие и в осъществяването на мониторинг и оценка
на изпълнението й като подпомагат събирането на данни и оценката на
потребностите на крайните потребители.
7.2.Механизми на партньорството
Ефективното
междуобщинско
партньорство
и
междусекторно
сътрудничество ще допринесе за изграждане на оптимална мрежа от социални
услуги в област Варна, която да осигури равен достъп до услуги за рисковите
групи и инструменти за максимално оползотворяване на наличните ресурси.
Изграждането на механизми на партньорство е определено като приоритетно
направление в Областната стратегия със следните цели и задачи:
Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси
чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно
сътрудничество, чрез:
-стимулиране междуобщинското партньорство в социалните услуги;
-утвърждаване ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и
развитие на смесени услуги.
В област Варна ще бъдат използвани разнообразни инструменти за
сътрудничество като:
 Споразумения за съвместна работа за иницииране и изпълнение на общи
дейности, междуобщински и смесени услуги - определят се рамкови
правила и области на съвместна работа;
 Сътрудничество със ЗМО в дейностите за мониторинг и оценка на
Стратегията;
 Обществени форуми, граждански/обществени съвети с постоянно действие;
 Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни и
участие на експерти в съвместни работни групи, комисии и екипи;
 Провеждане всяка година на срещи и обменни посещения между съседни
общини за обмен на информация за групи в риск, обсъждане и планиране
на съвместни дейности и проекти за подкрепа на целевите групи.
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Междуобщинските срещи са с участието на всички заинтересовани
институции, в чиито компетенции попадат групите в риск (като ДСП, ДБТ,
доставчици на социални и здравни услуги, училища, НПО и др.);
 Планиране и изпълнение на съвместни проекти с допълване на наличните
ресурси на съседни общини за изпълнение на Областната стратегия на
областно и общинско ниво;
 Съвместно развитие на мобилни екипи за предоставяне на социални услуги;
 Разработване на междуобщински и междусекторни проекти за подкрепа на
групите в риск - решаването на проблемите на тези групи често изисква
комбиниране на ресурсите на местно ниво и участието на всички
заинтересовани страни.
8.1 Структура на средствата за финансиране на социалните услуги в община
Аврен
за периода

2011 г. – 2015 г.(лв.)

Година

2011

2012

2013

2014

2015

За издръжка

83300

259690 317298 2721738 562141

За капиталови
разходи

150000

320000 2570000 2500000 1600000

Общо средства

233300

579690 2887298 5221738 2162141

8.2.Източници на финансиране
Община\Година
Държавен бюджет
Собствени източници

2011

2012

2013

2014

2015

198305 492737 2454203 4438477 1837820
34995

86953 433095 783261 324321

Общо средства

9. Етапи в изпълнението на стратегията
Основни етапи
Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Аврен
обхваща 5-годишен период (2011 – 2015), в който се обособяват два етапа с
продължителност по 3 години за изпълнение на стратегията, всеки от които
започва с период на подготовка и интензивно оперативно планиране, както
следва:
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Подготвителен
етап

Период

Дейности

2011

 Изготвяне и приемане на Общинска
стратегия за социалните услуги
 Оперативно планиране на
интервенцията през първите 3 години
 План за действие 2011

Първи етап

2011 – 2013

 Изпълнение
стратегията

Оценка и
препланиране

2012 - 2013

 Междинна оценка на постигнатите
резултати и ефекти от стратегията

на

дейностите

по

 Препланиране на следващия
тригодишен етап в съответствие със
заключенията и препоръките от
междинната оценка
Втори етап

2013 – 2015

 Изпълнение
стратегията

2015

 Финална оценка на въздействието от
Общинската стратегия

на

дейностите

по

Председател Общински съвет-Аврен:/п/
/Ст.Стоянов/
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