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Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Кайнарджа, област
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1.Увод
Стратегията за социални услуги в Община Кайнарджа, област Силистра следва принципите
за защита на основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции,
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в които се утвърждава, че основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество
да развие максимално своите възможности без оглед на етническата му принадлежност, пол,
увреждане, възраст, социално положение.
Законовата основа за разработване на Стратегията за социални услуги на Община
Кайнарджа, област Силистра са следните нормативни документи, насочени към социалната
сфера: Законът за социално подпомагане, Правилникът за прилагане на Закона за социално
подпомагане; Законът за закрила на детето и Правилникът за прилагане на Закона за закрила
на детето, Законът за интеграция на хората с увреждания, Законът за защита от дискриминация,
Законът за защита от домашно насилие и др. както и съответните подзаконови нормативни
актове /Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, методически
указания за функциониране на разлечните социални услуги/.
Общинската стратегия следва също и принципите на законосъобразност и обвързаност
с друга нормативна уредба на Република България – Конституцията, Семейния кодекс, Кодекса
на труда, Наказателния кодекс, Закона за местното самоуправление и местната администрация
и др.
Тези нормативни документи са базирани на международни актове, подписани от Република
България, постановяващи насоките за осъществяване на политиките в социалната сфера, а
именно: Международна харта за правата на човека на ООН Конвенцията на ООН за правата на
детето и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Глобалните цели на
хилядолетието за развитие (2000-2015г.) - приети с декларация на ООН; Европейската
социална харта.
Използвани са и стратегически документи на областно и общинско ниво :
•

Областната стратегия за развитие на област Силистра (2005 – 2015);

• Общинския план за развитие на община Кайнарджа (2007 – 2013 г);
• Общинската програма за закрила на детето в Кайнарджа
Времеви обхват: Стратегията за социални услуги на Община Кайнарджа обхваща периода
2010 – 2015 г. По своя характер е средносрочна.
Географски обхват. Стратегията задава параметрите на социалните услуги в община
Кайнарджа. В географско отношение обхватът на стратегията покрива населените места в
община Кайнарджа,област Силистра, като се обръща специално внимание на спецификата на
по-отдалечените от общинския център населени места.
Визия: Общинската стратегия за социалните услуги дава възможност за осигуряване на
достъпни и качествени социални услуги в община Кайнарджа, интеграция на общности и
индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.
Стратегията обхваща:
• Развитието и усъвършенстването на съществуващите социални услуги през
следващите 5 години (2011 – 2015);
•

Разкриването на нови и иновативни социални услуги, касаещи изведените
приоритетни целеви групи;

•

Паралелното развитие на политики и мерки за социално включване в свързани
сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и други), чрез които
се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за
ефективно функциониране на социалните услуги.

Приоритетните направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с
потребностите на рисковите групи и необходимостта от адекватна намеса за решаване на
основни социални проблеми на жителите в общината. Те са групирани в две посоки:
- Съдържание на социалните услуги;
- Начин на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.
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Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и
деинституционализация на грижите за деца
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството като се предотвратят
появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне
максимално намаляване броя на децата, отглеждани в специализираните институции,
чрез:
• намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и
подкрепа задържането им в биологичното семейство;
•

осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството;

•

осигуряване подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и
неглижиране на децата.

•

гарантиране на равен достъп на децата от рисковите общности и уязвимите групи до
качествено образование;

•

развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в
среда близка до семейната за децата, за които няма възможност да се отглеждат в
семейна среда.

Приоритетно направление 2: Самотно живеещи стари хора и хора в риск
Обща цел 2. Подобряване качеството на живот на самотно живеещите стари хора и хора в
риск, чрез:
• развитие на мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и
достоен живот на старите хора в семейна среда.
•

осигуряване достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда,
близка до домашната.

•

осигуряване на достъп на хора в риск до качествена грижа.

Приоритетно направление 3: Възрастни хора с увреждания
Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване/интегриране и да се подобри
качеството на живота на старите хора във всички населени места в общината чрез:
• осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в
семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността.
•

развиване на алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с
увреждания, настанени в специализирани институции.

•

създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.

Приоритетно направление 4. Развитие на човешките ресурси
Функционалното приоритетно направление, което подпомага ефективното изпълнение на
основните дейности в Общинската стратегия, обхваща и развитието на човешките
ресурси с цел повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез
изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез
осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.
В Стратегията са описани подробно:
1. Мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретните цели,
2. Системата за мониторинг и оценка,
3. Отговорностите и ролята на общината и институциите на областно ниво, на
доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси –
човешки и финансови, оперативният план с времева рамка за изпълнението на
стратегията.
Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в рамките на следващите пет
години ще създаде условия за устойчиво подобряване качеството на живота и жизнения
стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна
в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за
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напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от
социални услуги в област Силистра, респективно в община Кайнарджа.
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява с общите усилия
на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните
потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. Общинският съвет
и общинската администрация отговарят за цялостното изпълнение на стратегията за развитие
на социалните услуги на територията на общината. За тази цел те приемат и прилагат
общинската стратегия и годишен план за развитието на социалните услуги.
Ролята и задачите на общината и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и
другите заинтересовани страни в изпълнението на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги са описани подробно и се определят от техните компетенции,
идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.
В отделен раздел подробно са разработени източниците на финансиране на Стратегията необходимите средства за финансиране на планираните социални услуги в общината,
структурата на средствата за финансиране на социалните услуги, както и други възможни
ресурси и източници на финансиране. При определяне на източниците на финансиране се дава
приоритет на делегирането от държавата на средства за общината, която предоставя
социалните услуги съобразно местните потребности.
С изпълнението на Общинската стратегия в Община Кайнарджа ще се развие модерна
социална политика в подкрепа на лица, семейства и общности, в съответствие с националните
приоритети за деинституционализация, превенция на социално изключване и европейските
ценности.

2. Приоритети и цели на Общинската стратегия
2.1. Визия, ценности и принципи, цели
Визията на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община
Кайнарджа е свързана с визията, формулирана в Областната стратегия за развитие на
социалните услуги на област Силистра – резултат от съвместната работа на екип за анализ на
социалните фактори в областта в т.ч. и в община Кайнарджа.Тя е следната:
Създаване на възможност за изграждане на система от достъпни и качествени
социални услуги, обхващащи най-уязвимите хора и рискови групи в общината, насочени
към грижа за тях и пълноценното им реализиране и интегриране в обществото.
2.2.Ценности и принципи на Областната стратегия за развитие на социалните услуги,
които намират място в Общинската стратегия
Основна ценност в социалната работа е прилагането на интегриран подход за равно
третиране на всеки гражданин - без значение на етническата му принадлежност, пол,
увреждане, възраст, социално положение като се създадават предпоставки всеки да развие
максимално своите възможности и индивидуалните си способности. При планирането и
предоставянето на социални услуги Областната стратегия следва основните човешки права и
правата на детето. Областната стратегия ще създаде и развие секторни и регионални политики,
съобразени със следните ценности на Европейската общност:
• Социална справедливост за всички граждани на област Силистра;
•

Съпричастност и уважение към достойнството на всеки човек, общност и група;

•

Толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и
ресурс за развитие;

•

Антидискриминация, равнопоставеност на половете за икономическа независимост
и премахване на стереотипите по пол в обществото;

•

Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на
Областната стратегия;

Всички страни, ангажирани с разработването на Областната стратегия се обединиха около
следните принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните
дейности и мерки в разработваните общински стратегии:
5

•

Гъвкави социални услуги, отговарящи на реалните нужди и потребности на
рисковите групи

•

Професионален подход и зачитане на различията при предоставянето на социални
услуги

•

Индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя

•

Насърчаване развитието на услугите в общността и ограничаване на настаняванията
в специализирани институции

•

Гарантиране на равен достъп до услуги на всички жители на област Силистра, чрез
мобилност на услугите, иновативност и гъвкавост в управлението

•

Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи

•

По-пълно обхващане на всички рискови групи

•

Добро управление и качество на предоставяните социалните услуги, мрежи и
партньорства;

•

Надграждане на добрите практики и опит в социалните услуги

•

Повишаване квалификацията на доставчиците на социални услуги за оптимизиране
на тяхното качество

Посочените ценности и принципи са следвани изцяло и в Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Кайнарджа.
2.3.Приоритети на общинската стратегия
2.3.1. Приоритетни направления
За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо
равнище на социалните услуги, определено във визията на Общинската стратегия, е
необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления.
Те 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 общината. Приоритетните направления са групирани в две посоки отнасящи се до:
а/ съдържанието на социалните услуги;
б/начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.
Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги
включват:
1. Превенция за деца и семейства в риск 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.
Деинституционализацията на грижите за деца ще доведе до промяна в социалните
услуги в общината, осъществявана чрез развитието на 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.
2. Самотно живеещи стари хора и хора в риск
Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за самотно живеешите стари
хора и хората в риск, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата
възраст като се съблюдава принципа за независим живот в семейната среда или в близост
до нея. Услугите, отличаващи се с близост до домашната атмосфера, са съобразени с
индивидуалните потребности, желания и условия на живот.
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3. Възрастни хора с увреждания
Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел за грижи за възрастните хора в
неравностойно социално положение, осигурявайки достъп до качествени социални
услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и
общност.
4. Развитие на човешките ресурси
Това е функционално приоритетно направление, което подпомага ефективното
изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия и обхваща:
• Изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на
социални услуги;
•

Активно партньорство между община Кайнарджа и общините в област Силистра
за развиване на конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа.

•

Създаване на връзки на взаимодействие между различните публични и социални
сектори – социални услуги и социално подпомагане, образование,
здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда за изпълнението на
планирания обем социални услуги и мерки и за постигане на качеството на
услугите в съответствие със съвременните стандарти.

2.3.2. Приоритетни целеви групи
Дейностите в Общинската стратегия са планирани така, че да обхванат всички
рискови групи, изведени при анализа на ситуацията. Определянето на приоритетни целеви
групи не изключва останалите рискови групи, но задава основния фокус на интервенцията
през периода на стратегията.
Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за
социално включване в община Кайнарджа са:
• Деца в специализирани институции
Децата, отделени от своите семейства, са от най-уязвимите групи в обществото.
Направеният анализ показва, че най-голям риск от настаняване в специализирани институции
има за децата от 0 до 3-годишна възраст. За периода 2007 г.- 31.05.2010 г. общият брой на тези
деца за община Кайнарджа е 3 /настанени в ДМСГД/, а на децата в по-горна възраст /настанени
в ДДЛРГ/ е 12. В специализираните институции за деца преобладава делът на децата от
ромски произход, които престояват над две години.
По отношение на работата със семействата анализът показва, че родителите проявяват
незаинтересованост. Липсата на контакт със семейството се определя от необразоваността на
родителите и от тяхната нагласа, че в Дома се осигурява по-добра грижа за децата им.
Институциите са местата, където децата се настаняват поради бедност, безработица, лоши
битови условия на семействата.
Тези рискови групи могат да бъдат подпомогнати успешно с услуги в общността, с което да
бъде намален рискът от трайна институционализация.
Изводите за работата с тази група са:
• Слаби резултати по отношение
институции.

ограничаване на

входа на специализираните

• Липсват услуги за превенция на изоставянето и настаняването в специализирани
институции.
• Слаби резултати по отношение на деинституционализация.
• Недобре развити услуги за деинституционализация.
• Услугите не покриват всички нужди на рисковите групи - деца с един родител; деца от
многодетни семейства.
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Липсват услуги за развитие и подкрепа на родителските умения, не е развита и
приемната грижа.
Свързани рискови групи с групата на децата, настанени в специализирани
институции: непълнолетни майки, непълнолетни и млади майки от ромски произход,
многодетни семейства, безработни, семейства с ниски доходи, деца с увреждания.
Необходима е превантивна работа и работа с родителите и близките на настанените деца
за повишаване на здравната и образователната им култура, нагласите и капацитета им с цел
осигуряване на живот в среда, близка до семейната, осигуряваща индивудална грижа и
задоволяването на всички потребности.
• Деца с увреждания, които се отглеждат в семейна среда.
•

Към 31.12.2009 г. общият брой на децата с увреждания в общината е 33. От тях 7 са с
физически увреждания, 14 -с множествени, 11 - с умствена изостаналост и 1 - с психични
разстройства. За последните 4 години има само 2 настанени деца в ДДМУИ.
Основните потребности на децата с увреждания и на техните семейства са:
Достъпна архитектурна среда; достъп до образование в обощообразователни училища;
достъп до адекватна здравна грижа;придобиване на умения и навици за самостоятелен
живот;осигуряване на възможности за професионална квалификация и реализация; достъп до
транспорт;осигуряване на подкрепяща среда за семейството и близките на децата с
увреждания;интеграция в общността.
Семействата на всички деца с увреждания се нуждаят от подкрепа за отглеждане на децата,
като тази необходимост особено остро е проявена при следните свързани групи в риск:
• Самотни майки;
•

Семейства с ниски доходи;

•

Безработни;

•

Многодетни семейства с деца с увреждания.

Тази рискова група се нуждае от: осигуряване на почасова, дневна и седмична грижа за
деца с увреждания, достъпна архитектурна среда, особено в изолираните малки населени
места, интеграция на децата с увреждания сред техните връстници и включването им в
системата на образование, разширяване на спектъра от услуги за рехабилитация в общността,
подкрепа на родителите на децата с увреждания за осигуряване на трудова заетост,
психологическо консултиране и обучения за справяне с проблеми, свързани с увреждането на
децата.
•

Деца, необхванати в училищата, нередовно посещаващи ги, в риск от отпадане и
отпаднали;

Тенденцията показва, че през годините процентът на отпадналите ученици в общинта
намалява.Докато през учебната 2007-2008 г. отпадналите са били 21, през 2008-2009 са били
13, а в началото на 2009-2010 са 4.
Проблемите при стартиране на работата с деца с риск от отпадане от училище са :
•

Неточни официални данни за учениците, които са с риск от отпадане от училище, тъй
като се прикриват неизвинените им отсъствия. По тази причина не е възможно да се
започне навреме работа по превенция.

•

Неработещ механизъм за наказания на родителите, чиито деца не посещават редовно
училище.

•

Няма разкрита социална услуга в общността за превенция на риска от отпадане от
училище.
Свързаните групи в риск с посочената са:
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Родители на деца от ромски произход; родители с основно и по-ниско образование; деца
в многодетни семейства;самотни родители;безработни;семейства с ниски доходи.
За задържането на учениците в училище и за предотвратяване на бъдещи рискове от
социална изолация са необходими дейности за компенсиране на образователните пропуски,
включително допълнителна подготовка по български език, мотивиране на децата за посещение
и задържане в училище, дейности за запълване на свободното време и за повишаване
културата, нагласите и мотивацията на родителите за ангажиране в образованието на своите
деца.Към тези дейности са насочени рутинните и извънкласните дейности на трите училища на
територията на община Кайнарджа.
• Деца с проблемно поведение.
Те са основна група в риск поради липсата на стабилни ценности в обществото.
Анализът показва, че броят на децата, извършили кражби в община Кайнарджа за 2010 г. е
3. Децата, извършили насилие над деца, в община Кайнарджа няма.. Проституиращи деца и
деца, живеещи на улицата няма регистрирани. По данни от Отдел „Закрила на детето”се
увеличава броят на децата с поведенчески и емоционални проблеми в тийнеджерска
възраст.
Сфери на интервенция са: превантивна дейност и корекционно-възпитателна – групова и
индивидуална с деца и родители, ангажиране на свободното време на децата; преодоляване на
поколенческите конфликти; подкрепа в училище.
• Уязвими семейства с деца в риск.
Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на
децата в семействата им и за повишаване качеството на грижата към тях. Тук са включени
многодетни и/или непълни семейства; деца, чиито родители са в чужбина; деца на родители
със зависимости и т.н. Към 31.12.2009 г. групите на деца, отглеждани от самотни родители
в община Кайнарджа – 952, най голям брой в областта.
През 2009 г. на територията на община Кайнарджа са регистрирани 223 деца в
многодетни семейства.. Анализът на настаняванията в специализирани институции показва,
че 70 % от децата в домовете имат братя и сестри. Липсва точна информация каква част от
децата, настанявани в институция, в риск от отпадане от училище и с агресивно поведение, се
отглеждат от един родител или са от многодетно семейство, за да се планират интервенциите
според нуждите на семейството.
Децата в многодетни семейства са част и от групата на нередовно посещаващите
училище, както и от рано отпадащите. Една част от тях са от ромски семейства, живеещи в
обособени общности и в изолирани малки населени места.
През 2009 г. за община Кайнарджа не са регистрирани деца със зависимости.
Необходима е превенция за обхващане на децата на самотни родители или многодетни
семейства в ранна възраст в детска градина и в целодневна форма на организация на
образованието, алтернативни услуги за подкрепа, за повишаване на културата, нагласите и
ценностите на родителите и семействата, превенция на зависимостите, ангажиране свободното
време на децата, преодоляване на поведенческите конфликти, подкрепа в училище.
•

Деца, настанени при близки и роднини

До м. април 2010 г. по реда на Закона за закрила на детето в община Кайнарджа в
семействата на близки и роднини са настанени 20 деца. Община Кайнарджа е една от
общините в областта с най-много настанявания на деца при близки и роднини за периода от
последните четири години. Данните сочат, че причини за настанявания в семейства на близки и
роднини са най-често изоставянето на деца от техните родители, които трайно не се
интересуват от развитието им, смърт на единия или двамата родители. Редки са случаите на
реинтеграция в биологичните им семейства. На територията на общината все още не е развита
услугата ”приемна грижа”. Има само едно утвърдено професионално приемно семейство, в
което е настанено едно дете в община Кайнарджа.
С цел превенция на изоставянето в специализирана институция се предприема мярка за
закрила в семейна среда, което е по-благоприятният вариант за отглеждането на децата, както и
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превантивна работа за повишаване на културата, нагласите и социалната подкрепа на
родителите.
Друга група лица в риск са безработните лица.
Безработните са групи от лица с по-ниска конкурентноспособност на пазара на труда, в
които се включват: продължително безработни лица; безработни младежи; безработни
младежи с трайно намалена работоспособност; безработни младежи от социални заведения,
завършили образованието си; безработни лица с трайно намалена работоспособност;
безработни лица – самотни родители /осиновители/ и/или майки /осиновителки/ с деца до 3годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”; безработни
жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст; други групи безработни лица.
Безработицата и нарушеният достъп до трудова заетост е основният проблем за
осигуряване на нормален стандарт на живот в община Кайнарджа. Проучванията в общината
показват рязко увеличаване на безработните в резултат от икономическата криза като за
община Кайнарджа процентът на безработица за м.януари 2010 г. е 27%. Данните от община
Кайнарджа очертават значима група на безработни младежи между 18 и 29 години. Данните
сочат също като рискова за намиране на работа и групата на безработните над 55 години.
Голяма е групата на безработните с основно и по-ниско образование, както и на
безработните сред хората с увреждания. В община Кайнарджа данните за регистрираните
безработни за 2010 г.са:
• Без основно или с по-ниско от основно образование - 579.
• Броят безработни лица от 18 до 29 г. - 178
• Броят безработни лица над 55 г. - 125
• Броят безработни лица с регистрация над 1 година - 246
• Броят безработни лица с намалена работоспособност - 17
Това показва нуждата от специални интервенции към тези групи в риск.
В резултат на голямата безработица и ниските доходи в семействата се наблюдава
явлението бедност. Един от основните изводи за община Кайнарджа е, че характерът на
бедността е хроничен и продължителен и директно влияе върху следните групи с ограничени
ресурси за автономност, пряко зависими от своите близки:
• Деца в многодетни семейства;
• Деца на самотни родители;
• Хора с увреждания – деца и възрастни;
• Майки с деца;
• Деца от ромски произход.
Уязвима група са пенсионерите. Към месец декември 2009 г. структурата на хората,
получаващи пенсии, е следната:
721 са пенсионери за осигурителен стаж и възраст,
458 са пенсионери с пенсии за инвалидност,
171 са пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст
35 са пенсионери със социални пенсии.
Тенденциите през последните години са към нарастване делът на населението във
възраст над трудоспособната и това затруднява балансирането на социалната защита между
поколенията. Необходимо е осигуряване за това население на възможности за социализация и
ползване на социални услуги.
Уязвима група са хората с увреждания.
Към м. декември 2009 г. в Община Кайнарджа пълнолетните хора с увреждания са общо
470, което е 8% от населението на общината . Относителният дял на хората с увреждания в
другите общини в област Силистра към общото население варира от 11 % до 34 %.
В групата на хората с увреждания могат да се обособят няколко специфични подгрупи,
които имат нужда от диференцирана подкрепа:
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- Хора с повече от едно хронично заболяване, осигуряващо степен на инвалидност;
- Самотни възрастни хора с увреждания.
- Хора с увреждания, които имат нужда от придружител и физическа подкрепа във
всекидневния живот.
- Възрастни с психични заболявания. На територията на общината лицата с психични
заболявания са 5. От община Кайнарджа има 1 лице с психично заболяване, настанено в
специализирана институция в друга област през 2009 Като общо явление в областта се
наблюдава рязко увеличаване на лицата с психични заболявания, желаещи и нуждаещи
се от социални услуги - институционален тип - поради липса на достатъчно разкрити
форми на социални услуги за обгрижване в семейна среда.
- Лица с умствена изостаналост - общият брой на лицата с умствена изостаналост в
община Кайнарджа е 16. В областта за лица с умствена изостаналост има разкрита услуга само
в Силистра – Дневен център за деца и младежи с увреждания. Необходимо е разкриването на
алтернативни социални услуги във всички общини с цел оказване на подкрепа на нуждаещите
се лица и техните семейства.
- Възрастни с физически увреждания. На територията на община Кайнарджа са
регистрирани общо 53 лица с физически увреждания. Единствената специализирана
институция за лица с увреждания е в с. Айдемир - Дом за възрастни хора с физически
увреждания. Към м. април 2010 г. услуга на ДВФУ ползват 83 лица, от които 38 жени и 43
мъже от област Силистра, а 2 лица са от друга област.
Услуги в общността в община Кайнарджа ползват общо 9 лица с физически
увреждания. На територията на общината от 2009 г.се предоставя новоразкритата услуга Дневен център за възрастни с увреждания в с.Средище с капацитет 50 лица, услугата с
традиции „Домашен социален патронаж”, както и „Личен асистент”.
- Лица с множествени увреждания
През 2009 г. в община Кайнарджа са регистрирани 396 лица с множествени увреждания
/най-много в областта/ като 4 от тях са настанени в специализирани институции в
областния център/. С единични изключения, лицата с множествени увреждания живеят в
семейна среда и са обгрижвани от своите близки.
Социална група, идентифицирана в аналитичния доклад като една от застрашените, е тази
на самотно живеещи стари хора (над пенсионна възраст) и тези, живеещи в малки изолирани
населени места. Основните им потребности са свързани със затруднен достъп до здравни и
социални услуги, помощ в ежедневния им бит, възможности за общуване и социални контакти.
Стари хора, настанени в специализирани институции
Домовете за стари хора в областта задоволяват потребностите на старите хора от
подходящи битови условия, специализирани грижи и социализация.
Стари хора, ползващи социални услуги
Услугите в общността за стари хора в община Кайнарджа са сравнително добре развити,
но не са равномерно разпределени и са с недостатъчен капацитет. Това са: Домашен социален
патронаж, Дневен център за стари хора в Кайнарджа, Дневен център за възрастни хора с
физически увреждания в с.Средище., Личен асистент и Социален асистент по НП”АХУ”,
Домашен помощник и Личен асистент по ОП ”Развитие на човешките ресурси” В общината не
функционират клубове на пенсионера.
Най-предпочитаната услуга в общността от старите хора е Домашният социален
патронаж. Тя се ползва се от лица, повечето от които са самотни възрастни хора.
В двата дневни центъра за стари хора обслужват общо 90 потребители: в Дневния
център за стари хора с. Кайнарджа – 40 потребители, в Дневния център за възрастни хора с
увреждания - Средище – 50 потребители.
И в тази група съществува необходимост от възможности за рехабилитация, подкрепа и
социализация.
В рамките на настоящата стратегия са изведени няколко рискови групи сред уязвимите
общности и лица в неравностойно положение:
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Социално слаби лица и семейства, многодетни семейства и самотни родители
В тази целева група спадат млади родители и семейства, с които е необходимо да се
работи за изграждане на умения за отговорно родителство и подкрепа при приемане и
отглеждане на детето. Често тези родители се нуждаят и от допълнителна подкрепа, за да могат
да продължат образованието си и професионалното си развитие.
Социално слабите лица са най - вече безработни лица с по-ниска конкурентноспособност
на пазара на труда, лица с ниска степен на образование, лица от ромски произход, лица в
нетрудоспособна възраст над 60 г., но без стаж за пенсиониране, хора с увреждания.
Самотните родители и многодетните семейства най-често са от ромския етнос и попадат
в групата на социално слабите лица.
Най-често срещаните проблеми в групата са: лоши битови условия на живот, липса или
ниско образование и професионална квалификация, липса на трудови умения и навици, трайна
безработица, липса на здравна култура. Децата от тези семейства рискуват да повторят модела
на социална изолация на своите родители.
При тази целева група е необходима превантивна работа за повишаване на културата,
нагласите, родителския капацитет, подкрепа и социализация.
Възрастни хора, обект на социално подпомагане и самотно живеещи стари хора
В община Кайнарджа населението е застаряващо, голям е броят на самотноживеещите
хора – 1390. Много от тях са с ниски пенсии, които са недостатъчни за покриване на
ежедневните им нужди. В даден момент те стават неспособни да се самообслужват и са
принудени да потърсят алтернативна соцална услуга. Потребностите, които имат самотните
хора са следните:
•
Подкрепа за ежедневните грижи в дома
•

Осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства;

•

Достъп до медицинска помощ и здравни услуги;

•

Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа;

•
Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на
малките населени места в селските райони.
•
Създаване на възможности за обгрижване, рехабилитация,
социализация.

подкрепа и

Хора с основно и по-ниско образование – една от основните идентифицирани групи в
риск За община Кайнарджа информацита е следната: Без основно или с по-ниско от
основно образование са 579 лица.Промяната в условията на живот в последните години
се отразява съществено върху образованието на населението, особено силно това се
наблюдава сред ромското население, което не е малобройно. Необходима е превантивна
работа за повишаване на културата, нагласите и ценностната система на тази група от
хора
Етнически общности в неравностойно положение
Според преброяването на населението от 2001 г. етническата картина в община
Кайнарджа е следната. Българската етническа група съставлява 42,7%, турската – 42,9%,
ромската – 13,1%, други етнически групи – 0,8% .
В неравностойно положение са групите с ниско образование и квалификация.За тях са
характерни трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени
възможности за заетост, лоши битови условия. Допълнителен фактор, затрудняващ развитието
на общността, е нейната маргинализация.. Обособените ромски квартали са местата с найголям относителен дял на непълнолетни майки, деца, настанени в институции, деца, в риск от
отпадане от училище. Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни
рискови фактори оказва най-силно влияние, когато семейството живее в рамките на
собствената компактна група.
За да се преодолее затворения цикъл, е необходима комплексна интервенция, която да
подпомогне семействата да осигурят шансове за социално включване и развитие, основно чрез
•
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превантивна работа за повишаване на културата, нагласите, родителската отговорност,
ценностната система, социализацията.
Групите в риск, част от етническите общности, които се нуждаят от системна и
целенасочена работа и комплексна интервенция, са:
• Деца с проблемно поведение;
• Уязвими семейства с деца в риск;
•

Стари хора, настанени в специализирани институции;

•

Самотно живеещи стари хора;

•

Възрастни хора с увреждания;

2.4. Цели
1. Общи и конкретни цели
Общинската стратегия цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в
община Кайнарджа, интеграция на общностите и индивидите, пълноценна реализация и грижа
за хората от рисковите групи. Във всяко приоритетно направление са набелязани общи и
специфични цели и задачи:
Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск
деинституционализация на грижите за деца
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството като се предотврати
появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне
максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализираните
институции, чрез:
• Специфична цел 1.1.Намаляване изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции и подкрепа на задържането им в биологичното
семейство.
•

Специфична цел 1.2. Осигуряване условия за развитие на децата с увреждания,
отглеждани в семейството.

•

Специфична цел 1.3. Осигуряване подкрепа на уязвимите семейства за превенция
на рисково поведение и неглижиране на децата.

•

Специфична цел 1.4. Гарантиране равен достъп на децата от рискови общности и
уязвими групи до качествено образование.

•

Специфична цел 1.5. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне
на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат
изведени в семейна среда.

Приоритетно направление 2: Самотно живеещи стари хора и хора в риск
Обща цел 2. Да се подобри качеството на живот на самотноживеещите стари хора и
хората в риск, чрез:
• Специфична цел 2.1. Развиване и разширяване на мрежата от услуги в общността,
за осигуряване на условия спокоен и достоен живот.
• Специфична цел 2.2. Осигуряване достъп на старите хора до качествена резидентна
грижа, в среда близка до домашната. Развиване и разширяване на мрежата от услуги
резидентен тип.
•

Специфична цел 2.3. Осигуряване на достъп на хора в риск до качествена грижа.

Приоритетно направление 3: Възрастни хора с увреждания
Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване/интегриране и
подобряване качеството на живот на възрастните хора с увреждания в община
Кайнарджа.
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•

Специфична цел 3.1. Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот за
хората с увреждания в семейна среда и разширяване на мрежата от услуги в
общността

•

Специфична цел 3.2. Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен
тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в
среда, близка до семейната.

Общите и специфичните цели във функционалните приоритетни направления на
Областната стратегия включват:
Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси
Обща цел 4. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез
изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез
осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.
• Специфична цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и
организационния капацитет на общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и
политики към хора и групи в неравностойно положение.
•

Специфична цел 4.2. Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за
развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите
изисквания и стандарти.

2.5. Индикатори за постиженията на Стратегията в община Кайнарджа
Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в Стратегията ще създаде
условия за подобряване качеството на живот и жизнения стандарт на рисковите групи и
общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде
измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в
решаването на идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от социални
услуги в община Кайнарджа.
Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги в община
Кайнарджа, постигната в рамките на общинската стратегия, са:
• По-широк териториален обхват на рисковите общности и индивиди чрез развитие
на мобилни услуги за нуждаещи се хора и рискови групи от малките населени
места на територията на общината/ Каменци, Посев, Краново, Войново,
Давидово,Светослав, Добруджанка/;
•

Разширяване на социалните услуги за деца;

•

Ефективно включване в Регионалния ресурсен център за деца със специални
образователни потребности в област Силистра;

•

Осъществени 2 социални услуги, обхващащи потребители от община Кайнарджа
и община Алфатар;

Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция по
отношение на постигнатата промяна в ситуацията в община Кайнарджа и ползите за
рисковите групи в резултат от петте години изпълнение на Стратегията са:
• Разкрит Център за настаняване от семеен тип за деца – с капацитет 8 места през 2011 г.
•

Разкрит Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора;

•

Запазен капацитет на Дневния
увреждания/ДЦВХФУ/ в с.Средище

•

Запазен капацитет на Дневния център за стари хора (ДЦСХ) - Кайнарджа;

център

за

възрастни

хора

с

физически
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•

Разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни/ЦСРИ/ и/или
изградено Наблюдавано жилище с капацитет 8 лица;

•

Разкрито Защитено жилище за стари хора и за възрастни с увреждания;

•

Разкрит Център за обществена подкрепа /ЦОП/;

•

Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания,
чрез предлагане на услугите: Домашен социален патронаж, Обществена трапезария,
Личен и Социален асистент с обхват всички населени места на община Кайнарджа;
Осигуряване на безплатна топла храна на хора в риск чрез предлагане на услугата
Обществена трапезария в населените места с преобладаващи групи социално слаби в
общината;

•

•

Предотвратена институционализация на минимум 6 деца в риск от изоставяне чрез
временно настаняване до 6 месеца, социално-психологическо и юридическо подпомагане
и насърчаване родителската привързаност на бременни и майки в риск да изоставят
децата си.

•

Включване в работата на Областния център за развитие на Приемната грижа;

•

Включване в работата на Ресурсния център за развитие на човешките ресурси в област
Силистра – квалификация и преквалификация на кадри за предоставяне на социални
услуги

3. Интервенция – социални услуги и мерки
Интервенцията, планирана за община Кайнарджа, очертава общата картина на
развитието на мрежа от социални услуги за периода от 2011 до 2015 година. В плана се
конкретизират приоритетите и видовете услуги, които ще се развиват в община Кайнарджа.
Стратегията обхваща:
• Развитие и усъвършенстване на съществуващите социални услуги през
следващите 5 години (2011 – 2015);
•

Разкриване на нови и иновативни социални услуги за изведените приоритетни
целеви групи;

•

Успоредно развитие на политики и мерки за социално включване в свързани
сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда), чрез които се
решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за
ефективно функциониране на социалните услуги.

Към всяко приоритетно направление са описани услугите и мерките, като се правят
препратки и уточнения в случаите, при които една социална услуга изпълнява дейности,
отнасящи се до две или повече приоритетни направления или конкретна цел. Социалните
услуги и дейности се разглеждат като система от услуги, които си взаимодействат и
допълват, за да се постигне ефект и реална полза за обхванатите целеви групи.
Приоритетното направление 4 е разработено подробно в раздел „Ресурси” на
Стратегията.
3.1 . Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и
деинституционализация на грижите за деца
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати
появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне
максимално намаляване броя на децата, отглеждани в специализираните институции,
чрез:
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Специфична цел 1.1. Намаляване изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции и подкрепа задържането им в биологичното семейство,
чрез:
• Мярка 1.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и задържане на
новородените деца в биологичното семейство;
•

Мярка 1.1.2. Разкриване на ЦОП за обхващане на децата и семействата в риск в община
Кайнарджа;

•

Мярка 1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани
деца;

•

Мярка 1.1.4. Развитие на Приемната грижа в община Кайнарджа и включване на поне 2
работещи приемни семейства годишно;

•

Мярка 1.1.5. Общинска програма и мерки за здравна профилактика и семейно
планиране;

•

Мярка 1.1.6. Общинска програма /мерки/ за подкрепа на уязвими семейства за създаване
условия за задържане на детето в семейството.

Мярка 1.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и задържане
на новородените деца в биологичното семейство
Дейностите целят ограничаване на настаняванията в специализираните институции
(СИ). За да се предотврати изоставянето на новородени деца на ниво родилен дом е
необходимо работата по превенция да започне преди раждането на детето - успехът на
превенцията зависи от ранната навременна намеса и продължителността на социалната
работа с бъдещата майка, нейното семейство и близко обкръжение.
Дейност 1.1.1.1. Стартиране на програма „Ранна превенция” за преодоляване изоставянето
на деца в ранна възраст (от 0 до 3 години), включително на новородени деца на ниво
родилен дом. По своя характер програмата е смесена междусекторна услуга в социалната
и здравната сфера, координирана от социални работници към съществуващия ЦОП
Силистра. Програмата включва дейности, изпълнявани съвместно от ЦОП, ОЗД, родилно
отделение в гр.Силистра, с подкрепата на личните лекари и здравните медиатори и други
социални услуги в общността като семейно планиране за намаляване на случаите на
непланирана бременност, която може да доведе до изоставяне на дете, ранно регистриране
на бременността за бременни жени, за които има риск да изоставят детето си. Дейностите
включват:
• Предоставяне на информация, социални и психологически консултации, правна
подкрепа, посредничество за решаване на социални проблеми и/или насочване към
други социални услуги за младите майки в риск да изоставят детето си;
•

Организация на мрежа за активно издирване на семейства и обхващане на рисковите
бъдещи майки от всички общини в програмата за ранна превенция, със специално
внимание към мобилната работа във високо рискови общности за установяване,
регистриране и проследяване на бременността и при риск от изоставяне – предоставяне
на социални дейности и консултиране на място за предотвратяване на изоставянето на
детето.

•

Подкрепа и пряка работа от здравните медиатори в обособени ромски квартали за
работа с рискови бъдещи бременни майки. Здравните медиатори за високорисковите
общности ще се включат също в работата по превенция на изоставянето на деца от
ромската общност – както новородени, така и деца на по-късна възраст.

•

Подкрепа на бременни жени за по-лесна бременност, раждане и удовлетворяване на
първите нужди на бебето – емоционални и материални;
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•

Подкрепа за майките и семействата на новородени деца с увреждания - ще бъдат
включени социални работници и/или психолози, със специална подготовка и умения за
работа с родители на деца с увреждания.

Дейност 1.1.1.2. Включване в Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) в областния център през 2012 г.
ЗМБ ще предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да
изоставят децата си, социална работа за насърчаване на родителската привързаност,
подпомагане на младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране
и подкрепа. Тя е инициирана от община Силистра, като ще обхване бременни и майки с
деца от цялата област. ЗМБ ще установи ефективни комуникационни канали и
взаимодействие с действащия ЦОП и Дирекции”СП” за обхващане и осигуряване на
подкрепа за майките в риск от общините в областта. През 2012 г. ще стартира подготовката
за проучване на ресурсите и планиране за изграждане ЗМБ с капацитет 6 майки с деца.
Мярка 1.1.2. Разкриване на ЦОП за обхващане на децата и семействата в риск в
община Кайнарджа;
Преките дейности на ЦОП включват разнообразни услуги за превенция на изоставянето
на деца на ранна и по-късна възраст, превенция на отклоняващото се поведение, насилието,
подкрепа и консултиране на рисковите групи – деца и семейства. В съответствие с широкия
спектър на съдържанието на тази социална услуга, планираният ЦОП ще осъществява
разнообразни дейности за развиване на родителския капацитет и уменията за отговорно
родителство, училище за родители, подкрепа за деца и семейства с рисково поведение и пр.,
както и социална работа в подкрепа на процеса на деинституционализация и закриване на
специализираните институции за деца. Подкрепата за рисковите групи – за децата и техните
семейства се осъществяват не само в сградата на ЦОП, но и в дома на уязвимите семейства.
Освен това Центърът за обществена подкрепа има и мобилен компонент, с който се
осигуряват възможности за посещение в дома на семейства в риск, живеещи в малките
населени места извън общинския център.
Дейност 1.1.2.1. Разкриване на ЦОП – Кайнарджа..
Планираната услуга ще се разкрие и управлява от община Кайнарджа, но ще обслужва
потребители и от община Алфтар. ЦОП ще извършва следните услуги: семейно
консултиране, подкрепа и развитие на родителски умения, превенция на насилието и
неглижирането, семейно планиране, приемна грижа, осиновяване, превенция на отпадането
от училище, превенция на отклоняващо се поведение и работа с деца с отклоняващо се
поведение.
Мярка 1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и
неглижирани деца, лишени от родителска грижа
Дейност 1.1.3.1. Съвместни дейности на ОЗД и ЦОП за настаняване в семейства на близки и
роднини на деца от СИ, изоставени деца и на деца в риск от изоставяне.
Дейност 1.1.3.2. Оказване на продължаваща подкрепа от ОЗД и ЦОП за семействата на
близки и роднини, в които са настанени деца, лишени от родителска грижа – консултации,
посредничество и съдействие.
Мярка 1.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването
Дейност 1.1.4.1. Съвместни подкрепящи услуги между ЦОП и ОЗД при осиновяването на
деца, като се планира част от дейностите на ОЗД да се насочат към центъра – обучение на
кандидат – осиновителите, наблюдение и подкрепа на осиновителите и децата в
следосиновителния период. Услугите ще са насочени към: консултиране, информиране;
мотивиране и обучение за кандидат-осиновители, подкрепа в следосиновителния период.
Мярка 1.1.5. Развитие на Приемната грижа в община Кайнарджа и включване на поне
1 работещо приемно семейство годишно;
Услугата „приемна грижа” ще се развива на областно и общинско ниво в област Силистра с
цел сключване на договор с 10 приемни семейства (професионални и/или доброволни)
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средногодишно, считано от 2011 г., или 50 приемни семейства за целия период на Стратегията.
В резултат се очаква в приемните семейства да се отглеждат около 50-60 деца към края на
действие на Стратегията.
Дейност 1.1.5.1. Развиване на Приемната грижа на общинско ниво.
• В община Кайнарджа да се изгради екип – част от екипа на “Областен център по
приемна грижа”, който ще стимулира, реализира и координира работата по набиране,
оценяване, обучение на кандидатите за приемни родители и подкрепа на приемни
семейства.
•

Създаване на общински план за действие на приемната грижа, който ще се разработи
въз основа на плана на Областния център по Приемна грижа през 2011 г., със
съдействието на Д”СП” и РДСП. Планът ще се фокусира върху взаимодействието на
всички заинтересовани страни в областта и ще се предвидят стъпките за развитие,
разпределението на задачи и съвместната работата на местните ЦОП, НПО и Областния
център в мрежа.

•

Новоразкритият Център за обществена подкрепа ще бъде подкрепян за развитие на
социалната услуга „Приемна грижа” от “Областния център по приемна грижа”.

Дейност 1.1.5.2. Развитие на дейности по приемна грижа в ЦОП в община Кайнарджа
• информационни кампании, съдействие за обучение, подбор и наемане на приемни
родители, наблюдение и подкрепа за приемните родители и приемните деца,
възстановяване и/или поддържане на връзки със семейството;
•

методическа помощ и подкрепа на персонала на ЦОП, ОЗД в общината, както и на
местни неправителствени организации, които работят по приемна грижа на общинско
ниво; обучение на общинската комисия за детето по приемна грижа и други, свързани с
развиване и предоставяне на социалната услуга ”Приемна грижа”.

Мярка 1.1.6. Общинска програма/мерки/ за здравна профилактика и семейно
планиране
Дейност 1.1.6.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на
майчинството/ бременността, насочена към нежелана и рискова бременност в община
Кайнарджа.
Целта на програмата е да се подобри здравната профилактика за всички бъдещи майки
в съответствие с националните приоритети. Целевите мерки в сферата на здравеопазването
на общинско ниво трябва да обхванат всички бъдещи майки в общината чрез здравна
профилактика и задължителна пренатална диагностика на риска от увреждане. При
изпълнението на тези мерки, личните лекари, женската консултация и акушерките ще
идентифицират случаи на потенциален риск от изоставяне на дете и ще насочват към
програмата Ранна превенция и ОЗД.
Дейност 1.1.6.2. Здравно-социални програми за семейно планиране – информиране,
консултиране и обучения. Програмите ще се изпълняват от НПО, здравни институции,
училища и ще включват здравно-социални консултации за майки и семейства в риск,
здравна просвета сред подрастващите за намаляване на нежеланата и рисковата
бременност.
Мярка 1.1.7. Общинска програма /мерки/ за целева подкрепа на уязвими семейства за
създаване на условия за задържане на детето в семейството
Дейност 1.1.7.1. Подкрепа за жилище, включително разработване и реализация на
общински програми/инициативи за социални жилища.
Дейност 1.1.7.2. Посредничество и информиране за осигуряване на достъп до заетост .
Специфична цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания,
отглеждани в семейството, чрез:
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•

Мярка 1.2.1. Разкриване на ЦСРИ или наблюдавано жилище за осигуряване на
качествена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с
увреждания и подкрепа за техните семейства;

•

Мярка 1.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова грижа и
заместваща грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда;

•

Мярка 1.2.3. Подкрепа за родителите при отглеждане на децата с увреждания в
семейството;

•

Мярка 1.2.4. Осигуряване на възможности за интегрирано обучение на деца с
увреждания.

Мярка 1.2.1. Разкриване на ЦСРИ за осигуряване на качествена здравна грижа,
медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните
семейства
Създаването на ЦСРИ ще подобри условията за предоставяне на адекватни здравни грижи,
рехабилитация и интеграция на децата с увреждания, отглеждани в семейна среда; ще
осигури подкрепа на техните родители и близки чрез индивидуални и групови
консултации (социални, здравни, правни, психологически) и обучение на родителите,
семействата и близките за подобряване на уменията им за грижа за децата с увреждания в
семейна среда. Там, където е необходимо, услугата ще има мобилен компонент, като в
мобилните екипи могат да се включват различни специалисти (логопед, психолог,
рехабилитатор, социален работник, медицинско лице, специален педагог и др.), за да
предоставят на място някои рехабилитационни услуги за децата и хората с увреждания,
консултиране и обучение на семействата и близките на децата и младежите с увреждания.
Дейност 1.2.1.1. Изграждане на ЦСРИ – Алфатар през 2011 година, с мобилен екип за
обслужване на клиенти от община Кайнарджа. Центърът ще обслужва деца с увреждания
от 2-те общини и ще предоставя подкрепящи услуги на семействата, които се грижат за
увредени деца.
Дейност 1.2.1.2. Програма за навременна интервенция и рехабилитация на увреждането
/заболяването/ при децата с увреждания, които ще се реализират в ДМСГД. Тези услуги
ще се развият в сградата на ДМСГД, съобразно плана за трансформиране и поетапно
закриване.
Мярка 1.2.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в
семейството
Дейност 1.2.3.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи - Личен
асистент и Социален асистент за деца с увреждания.
Дейност 1.2.3.2. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за хората с
увреждания. Разкритите социални услуги в общността за деца и възрастни ще предоставят
информация, консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на
техническите помощни средства от хората с увреждания, подкрепа и специализирани
обучения.
Мярка 1.2.4. Осигуряване на възможности за интегрирано обучение на деца с
увреждания.
Дейност 1.2.4.1. Продължаване връзките на община Кайнарджа с Ресурсния център в
Силистра за интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности - освен от с.Средище и от училищата в с.Голеш и с.Кайнарджа.
Специфична цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на
рисково поведение и неглижиране на децата, чрез:
o Мярка 1.3.1. Програма за превенция на рисково поведение при деца и младежи;
o Мярка 1.3.2. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при
децата и младежите.
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Мярка 1.3.1. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи
Дейност 1.3.1.1. Образователни програми и кампании в училище и/или в рамките на ЦОП за
превенция на рисково поведение (агресия; насилие; отклоняващо се поведение; рисково
поведение на деца и младежи); провеждане на здравна и социална просвета против
зависимостите; лекции и дискусии в часа на класа; организиране на хепънинги;
междуучилищни прояви и инициативи на общинско ниво.
Дейност 1.3.1.2. Развитие на дейностите на Общинския съвет по наркотични вещества,
подкрепящи деца и младежи, както и техните семейства.
Дейност 1.3.1.3. Разширяване на дейността на Български червен кръст в общината, свързана
с проблемите за здравето, секса, профилактиката и лечението на полово предавани
инфекции и заболявания.
Мярка 1.3.2. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при
децата и младежите
Услугите са фокусирани върху подкрепата за преодоляване на проблемите, свързани с
отклоняващото се поведение чрез директна работа с децата - консултиране и подкрепа за
деца с отклоняващо се поведение и за семействата им. Планира се организирането на
извънкласни занимания и дейности за деца с девиантно поведение – спорт, клубове по
интереси и др.; образователни програми за правата и задълженията на гражданите и
санкциите при нарушаването им.
Дейност 1.3.2.1. Съвместни дейности на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обществените възпитатели в
общината, заедно с ОЗД в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие.
Дейност 1.3.2.2. Настаняване на деца, претърпели насилие или трафик в Кризисния център
за жени и деца, претърпели насилие – гр. Силистра и в Кризисния център за деца, жертва на
насилие и трафик – гр. Алфатар. Децата имат възможност да ползват психологическа
помощ и подкрепа и юридически консултации.
Специфична цел 1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и
уязвими групи до качествено образование, чрез:
• Мярка 1.4.1. Осигуряване на възможности за предоставяне на предучилищно
образование за всички деца в община Кайнарджа;
•

Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в
образованието на отпадналите деца и младежи;

•

Мярка 1.4.3. Осигуряване на качествено интегрирано образование за децата с
увреждания;

Интегрирането на децата в риск в образователната система е ключов компонент от
превенцията на неглижирането на децата, инструмент за развитието на техните
възможности и за формирането на условия за самостоятелен живот в бъдеще.
Хоризонталните програми и мерки в сферата на образованието се инициират и
осъществяват предимно от училищата и детските градини, НПО, действащите училищни
настоятелства, читалищта, инициативни групи на родителите и местните общности, с
подкрепата на общината и РИ на МОМН. Предвидените мерки са в съответствие с духа на
националните и областните приоритети за интегрирано образование, допълват и
конкретизират планираните дейности в тази сфера.
Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички
деца в община Кайнарджа
Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна
възраст чрез:
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•

издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка –
изпълнява се от учителите, с подкрепата на общината, ОЗД, социалните работници,
НПО;

•

разкриване на достатъчен брой подготвителни
предучилищни групи в детските градини;

•

срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите.

класове

в

училище

и/или

Дейност 1.4.1.1. Изграждане на Семеен център в с.Кайнарджа за деца от 3 до 7 годишна
възраст, с цел социално включване чрез повишаване на доучилищната готовност, с
насоченост към семейства с ниски доходи и от уязвимите групи.
Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в
образованието на отпадналите деца и младежи.
Дейност 1.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги в ЦОП за превенция на
отпадането и задържане на децата в училище. Изграждане на партньорство и взаимодействие
между социалните услуги, от една страна, и организациите, ангажирани с образованието
(училищата, НПО, и пр.), от друга страна, за образователна интеграция и реинтеграция на
децата.
Дейност 1.4.2.2. Подобряване на привлекателността на училището като се обхващат всички
деца и млади хора в училище и извън него чрез:
• Иницииране и изпълнение на програми и инициативи за повишаване на интереса към
учене, включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на
решения, отнасящи се до децата;
•

Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните родители включване на децата в извънучилищни занимания в рамките на учебната година;
осмисляне на свободното време на децата и младежите;

•

Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на
учителите и включване на интерактивни методи в обучението.

Дейност 1.4.2.3. Развитие на образователно-социални услуги за връщане в училище на
отпадналите от училище деца, които се изпълняват от ЦОП, училищата, училищните
настоятелства, читалищта в тясно сътрудничество с ОЗД и общинската администрация,
включващи:
• Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;
•

Срещи, консултации, инициативи за мотивиране на децата и техните родители;

•

Организиране на консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване на
учебния материал от децата и младежите.

Дейност 1.4.2.4. Разработване на целеви програми и инициативи за подобряване на
образованието в общинските/средищни/ училища, които се изпълняват с подкрепата на РИ
на МОМН, общината и НПО. Специално внимание се отделя на мерките за наблюдение и
контрол върху посещаемостта и качеството на образованието на пътуващите ученици.
Мярка 1.4.3. Осигуряване на качествено интегрирано образование за децата с
увреждания
Дейност 1.4.3.1. Обхващане на деца с увреждания от детските градини и училищата.
Разработване на план за действие в общината през 2011 г., в който ще се предвиди
осигуряване на места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в
детскитеградине вкл. подкрепа за адаптиране към средата , осигуряване на транспорт.
Дейност 1.4.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масовите училища за обучение с
подкрепата на ресурсни учители - осъществява се от училищата, РИ на МОМН и Ресурсния
център към РИ на МОМН с подкрепата на общината, която трябва да осигури необходимата
достъпна среда за децата с увреждания – вътре и извън сградата на училището.
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Дейност 1.4.3.3. Осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в масовите
училища и в детските градини в община Кайнарджа.
Специфична цел 1.5. Да се трансформират и закрият специализираните институции за
деца чрез:
Мярка 1.5.1. Развитие на услуги за реинтеграция на децата от специализираните
институции в биологичното или разширеното семейство
Дейностите за реинтеграция на децата от СИ се извършват съвместно от ЦОП, СИ и
О”ЗД”. 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 1.5.2.1. Формиране на мултидисциплинарни екипи по реинтеграция в семейна
среда на децата от СИ, които трябва да се върнат в община Кайнарджа.
Специфична цел 1.6. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне
на резидентна грижа в среда, близка до семейната за децата, които не могат да бъдат
изведени в семейна среда, чрез:
Мярка 1.6.1. Изграждане на ЦНСТ за деца, настанени в СИ извън областта
Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) предоставят подслон и ежедневни
грижи; създават условия за социална интеграция – прием в масови детски градини,
училища; и поддържане на връзката с родители, близки и роднини. За децата с тежки
увреждания също се планира настаняване в новоразкрит ЦНСТ и то предимно за тези,
които не могат да бъдат изведени в семейна среда предвид заболяването им и които се
нуждаят от непрекъсната специализирана резидентна грижа.
Дейност 1.6.1.1.Изграждане на ЦНСТ в с. Кайнарджа, с капацитет 8 деца. Предвижда се
услугата да стартира през 2011г.;
3.2.Приоритетно направление 2: Самотно живеещи стари хора и хора в риск
Обща цел 2. Да се подобри качеството на живот на самотно живеещите стари хора и
хората в риск, чрез:
Специфична цел 2.1. Развиване и разширяване на мрежата от услуги в общността, за
осигуряване на условия спокоен и достоен живот:
• Мярка 2.1.1. Усъвършенстване на услугата Домашен социален патронаж в общината.
•

Мярка 2.1.2. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.

•

Мярка 2.1.3. Разкриване на Обществена трапезария за самотно живеещи стари хора и
хора в риск.
Мярка 2.1.1. Предоставяне на услуга Домашен социален патронаж.
Домашният социален патронаж е мобилна услуга с традиции и е добре позната. Тя
стига до домовете на старите хора и оказва подкрепа в ежедневието им. Стратегията ще
стимулира осигуряването на широк обхват на дейностите на домашния социален
патронаж. Изискват се повече ресурси, но и се решават значително по-голям кръг
проблеми на старите хора и хората с увреждания, като им се осигурява подкрепа в
ежедневието.
Дейност 2.1.1.1. Разширяване на обема и многообразието на дейностите в действащия
Домашен социален патронаж в общината.
Мярка 2.1.2. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.
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През периода на изпълнение на Общинската стратегия в Кайнарджа ще се положат
целеви усилия за подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора
чрез повече гъвкавост, адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек,
предоставяне на възможности за избор на пакетни услуги от страна на старите хора по
отношение както на честотата на посещаемост, така и на видовете ползвани услуги.
Дневните центрове са основната форма на социална услуга в общността, предлагаща храна,
дневна грижа и възможности за общуване.
Дейност 2.1.2.1. Продължаване на дейността на Дневния център за стари хора в с.
Кайнарджа (капацитет 40 лица).
Мярка 2.1.3. Усъвършенстване на услугата Обществена трапезария.
Дейност 2.1.3.1. Продължаване на дейността на Обществената трапезария в община
Кайнарджа като се обхванат в нея и нуждаещи се възрастни хора.
Специфична цел 2.2. Осигуряване достъп на старите хора до качествена резидентна
грижа, в среда близка до домашната. Развиване и разширяване на мрежата от услуги
резидентен тип, чрез:
Мярка 2.2.1. Осигуряване на резидентна грижа за самотно живеещи възрастни хора и
предотвратяване настаняването им в специализирана институция.
Дейност 2.2.1.1. Изграждане на ЦНСТ за самотни възрастни хора в община Кайнарджа.
Дейност 2.2.1.2. Изграждане на Защитено жилище в Кайнарджа.
Специфична цел 2.3. Осигуряване достъп на хора в риск до качествена грижа
/Допълнено с Решение №164/протокол 19/31.10.2012 год. на ОС-Кайнарджа /.
Мярка 2.3.1. Осигуряване на резидентен тип грижа на възрастни хора без дом, изведени от
специализирана институция след навършване на пълнолетие или превенция за хора от
обичайната среда в общността, които са в риск. /Допълнено с Решение №164/протокол
19/31.10.2012 год. на ОС-Кайнарджа /.

Дейност 2.3.1.1. Изграждане на Наблюдавано жилище в с. Кайнарджа с капацитет 8 лица
/Допълнено с Решение №164/протокол 19/31.10.2012 год. на ОС-Кайнарджа/
3.3.Приоритетно направление 3: Възрастни хора с увреждания
Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване/интегриране и
подобряване качеството на живот на възрастните хора с увреждания в област Силистра
Специфична цел 3.1. Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот за хората
с увреждания в семейна среда и разширяване на мрежата от услуги в общността, чрез:
• Мярка 3.1.1. Подкрепа от ЦСРИ за обхващане на хората с увреждания в цялата
територия на община Кайнарджа.
•

Мярка 3.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в
ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.

•

Мярка 3.1.3. Разширяване на социалните услуги, предоставяни за диабетно болни и
техните близки и роднини в община Кайнарджа.

•

Мярка 3.1.4. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на
хората с увреждания

Мярка 3.1.1. Подкрепа от ЦСРИ за обхващане на хората с увреждания в община
Кайнарджа.
Планираното разкриване на ЦСРИ в общината има за цел да осигури необходимата
медицинска и социална подкрепа на лица с увреждания от цялата община и да осигури
достъп до услуги в семейна среда за хората с увреждания, живеещи в малки изолирани
населени места. Планираната мобилност е двупосочна. Първо, услугата ще отиде при
клиента, когато не се изисква специално оборудване (например, рехабилитатор и психолог
могат да предоставят част от услугите на място при посещение по адреси в селата по
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график); на място ще се предоставят консултации за семействата и обучения за ползване на
техническите помощни средства и др. Второ, чрез осигуряване на специализиран транспорт
клиентът може да бъде доведен до услугата в ЦСРИ.
Дейност 3.1.1.1. Изграждане на ЦСРИ за възрастни в община Кайнарджа с капацитет 20
места.
Мярка 3.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в
ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.
Спектърът на тези услуги обхваща, както ежедневни дейности вкъщи (като помощ при
хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на дневни и
почасови услуги извън дома (дневни центрове и алтернативни форми на заместваща грижа).
Дейност 3.1.2.1. Разширяване на обхвата на действащите услуги, които предлагат домашни
грижи за хора с увреждания като Личен асистент чрез продължение на националните
програми в общината.
Дейност 3.1.2.2. Предоставяне на услугата Социален асистент в община Кайнарджа,
Дейност 3.1.2.5. Включване на допълнителни услуги към Домашния социален патронаж и
по-пълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места.
Дейност 3.1.2.6. Продължаване на дейността на Дневния център за възрастни хора с
физически увреждания – с. Средище, община Кайнарджа – за предоставяне на дневни и
почасови услуги на лица с различни увреждания, живеещи в семейна среда и доразвиване на
услугата с предоставяне на седмична грижа.
Мярка 3.1.3. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване
на хората с увреждания
Дейност 3.1.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в
общественото пространство, културни и здравни центрове, предприятия и пр.
Дейност 3.1.3.2. Дейности на ДБТ, общините и местни НПО за предоставяне на достъп до
доходи, заетост, професионално ориентиране и професионална квалификация
(преквалификация), обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания с право на
работа.
Дейност 3.1.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на по-широки
възможности за самостоятелен живот – обучение на хората с увреждания, жилище, доходи,
достъп до услуги и подпомагане.
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Деца и семейства в риск
Деца в риск от отпадане от
училище
Деца, отпаднали от училище

За деца с и без увреждания от
СИ в областта

Възрастни хора без
увреждания

Хора с увреждания с и без
чужда помощ; възрастни
хора с различни увреждания,
живеещи в семейна среда

Самотноживеещи стари хора,
лица с уврежания, лица с
тежки заболявания

Възрастни и хора в риск

Възрастни хора - младежи

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)

ЦНСТ

ДЦСХ –ДДД

ДЦВХФУ - ДДД

ЦСРИ

ЦНСТ

Наблюдавано
жилище/Допълн.
с Решение №164
/протокол 19/
31.10.2012 год. на
ОС-Кайнарджа

Целеви групи

Потребители

Община
Кайнарджа

Средище,
Войново,
Светослав,
Каменци, Посев,
Давидово
Община
Кайнарджа –
Светослав,
Краново,
Добруджанка,
Зарник
Община
Кайнарджа

Община
Кайнарджа

От цялата
област

Общините
Кайнарджа
Алфатар

Териториален
обхват

0

0

0

50

40

0

0

2010

8

8

20

50

40

8

50

2015

Капацитет

Осигуряване на резидентна грижа за
стари хора и хора в риск, за които
няма възможност за осигуряване на
грижи в семейна среда
Осигуряване на резидентна грижа на
възрастни хора без дом, изведени от
специализирана институция след
навършване на пълнолетие

Социална и медицинска
рехабилитация и консултиране –
психологическо, семейно, правно,
здравно – мобилен екип

Превенция на изоставяне; Подкрепа
на семейството при отглеждане на
детето; работа с деца и родители за
връщане в училище, Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Постепенно извеждане на деца, отглеждани в СИ в резидентна грижа
семеен тип
Предоставяне на обяд, социални
контакти, медицински грижи,
консултации – правни,
психологически, социални, здравни
Дневни и почасови грижи;
Медицинска и социална
рехабилитация. Доразвиване –
предоставяне на седмична грижа.

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

3.4.Планирани социални услуги, мерки и интервенции в община Кайнарджа, област Силистра

Услуга, вид

Кайнарджа

Кайнарджа

Кайнарджа

С. Средище

Кайнарджа

Кайнарджа

Кайнарджа

Местополо
жение

Нова, 2013 год

Нова, 2013 г.

Нова, 2012 г.

Налична, 2009 г.

Налична, 2005

Нова – старт от 2011
год.
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Планирана нова услуга.
Разширяване с обхват
община Алфатар
2013 г.

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Потребители

Самотни възрастни хора в
риск

Лица в пенсионна възраст;
възрастни с увреждания,
които се нуждаят от
подкрепа в бита и
домакинството
Деца в риск

Деца в риск от 3 до 7 години

Лица с 90 и над 90 на сто
трайно намалена способност
или вид и степен на
увреждане с определена
чужда помощ, които са
лежащи

Деца и лица с трайно
намалена трудоспособност

Домашен
социален
патронаж
Общинска
дейност
Обществена
трапезария

Семеен център

Личен асистент

Социален
асистент

Целеви групи

Защитено
жилище за стари
хора

Услуга, вид

Община
Кайнарджа

Община
Кайнарджа

10

20

0

192

Община
Кайнарджа
Община
Кайнарджа

50

0

20

40

60

212

50

6

2015

Капацитет

2010

Община
Кайнарджа

Община
Кайнарджа

Териториален
обхват

Дневна, почасова грижа,
консултативни, обучителни, здравни
и подкрепящи услуги за деца и
техните родители
Осигуряване на грижи в семейна
среда на хора и деца, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в
ежедневието си, предостяване на
алтернативен избор за
професионално развитие на
семейства, в които има лице с трайно
увреждане
Осигуряване на грижи в семейна
среда на лица, които поради
различни ограничения от
здравословен характер са изключени
от социалния живот и са в риск от
институционализация, Предоставяне
на социални услуги, насочени към
социална и консултативна работа с
потребители относно задоволяване
на потребностите им за организиране
на свободното време и
осъществяване на контакти.

Осигуряване на безплатна топла
храна на хора в риск

Предоставяне на комплексни
социални услуги – доставка на храна,
консултиране, дневна грижа, работа
на терен, помощ в домакинството.

Осигуряване на резидентна грижа за
възрастни хора, социална работа с
тях и техните близки, превенция на
настаняването им в СИ чрез
ежедневни грижи;

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Кайнарджа

Кайнарджа

Кайнарджа
Средище
Голеш
Зарник

Средище
Кайнарджа
Голеш

Кайнарджа

Местополо
жение

Нова, 2011 г.

Налична

Нова, 2014 г. – по
проект

Налична, разширяване
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Налична.
Подобряване
качеството на услугите.

Нова услуга, планирана
за 2014 г.

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

11.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1

№

Х

Х

Цялата община
Специфична цел 1.1 Мярка 1.1.5.
Дейност 1.1.5.2. Развитие на дейности по приемна грижа в
ЦОП в община Кайнарджа
Специфична цел 1.1 Мярка 1.1.6.
Цялата община
Дейност 1.1.6.1. Прилагане на цялостна програма за здравна
профилактика на майчинството/ бременността, насочена
към нежелана и рискова бременност в община Кайнарджа.

Х

Х

2010

Х

Цялата община

Кайнарджа

Кайнарджа

Кайнарджа

Силистра

гр.Силистра
Областно ниво

местоположение

Цялата община

Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и
деинституализация на грижите за деца
Специфична цел 1.1/Мярка 1.1.1. Дейност 1.1.1.1.
Стартиране на програма Ранна превенция за преодоляване
изоставянето на деца в ранна възраст (от 0 до 3 години),
включително на новородени деца
Специфична цел 1.1 Мярка 1.1.2.
Дейност 1.1.2.1. Дейност 1.1.1.2. . Включване в Звено
„Майка и бебе” (ЗМБ) в областния център през 2012 г.
Специфична цел 1.1/Мярка 1.1.2.
Дейност 1.1.2.3. Разкриване на ЦОП - Кайнарджа предоставяне на услуги
Специфична цел 1.1 Мярка 1.1.3. Дейност 1.1.3.1.
Съвместни дейности на ОЗД и ЦОП за настаняване в
семейства на близки и роднини на деца от СИ, изоставени
деца и на деца в риск от изоставяне
Специфична цел 1.1 Мярка 1.1.3.
Дейност 1.1.3.2. Оказване на продължаваща подкрепа от
ОЗД и ЦОП за семействата на близки и роднини, в които са
настанени деца, лишени от родителска грижа –
консултации, посредничество и съдействие.
Специфична цел 1.1 Мярка 1.1.4.
Дейност 1.1.4.1. Съвместни подкрепящи услуги между ЦОП
и ОЗД при осиновяването на деца,
Специфична цел 1.1 Мярка 1.1.5.
Дейност 1.1.5.1. Развиване на Приемната грижа на
общинско ниво като се изгради екип – част от екипа на
“Областен център по приемна грижа” и създаване на
общински план за действие на приемната грижа.

Услуга / дейност / мярка

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2011

Х

Х

Х

Х

Х

+

+

Х

Х

2012

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2013

3.5.Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия 2010 – 2015

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2014

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2015

ддд

ддд

ддд

Собствени ресурси

Проекти,
ддд

Собствени ресурси

Проекти, ддд

Проекти
ддд

Проекти
ддд

Източник на
финансиране

ЦОП, РДСП,
ДСП и ОЗД

ОЗД, РДСП, ЦОП

Община,ОЗД, РДСП,
ЦОП

ОЗД, РДСП, ЦОП

НПО, община

ЦОП, община

Община

ЦОП

ЦОП -Силистра

Изпълняваща
организация
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Специфична цел 1.2. Мярка 1.2.3.
Дейност 1.2.3.1. Разширяване на програмите, които
предлагат домашни грижи - Личен асистент и Социален
асистент за деца с увреждания

Специфична цел 1.2. Мярка 1.2.3.
Дейност 1.2.3.2. Осигуряване на помощни средства чрез
ДСП по Закона за интеграция на хората с увреждания.

Специфична цел 1.2. Мярка 1.2.4.
Община
Дейност 1.2.4.1. Продължаване връзките на община
Кайнарджа
Кайнарджа с Ресурсния център в Силистра за интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности освен от с.Средище и от
училищата в с.Голеш и с.Кайнарджа.

Специфична цел 1.3. Мярка 1.3.1.
Дейност 1.3.1.1. Образователни програми и кампании в
училище и/или в рамките на ЦОП за превенция на рисково
поведение

Специфична цел 1.3. Мярка 1.3.1.
Дейност 1.3.1.2. Развитие на дейностите на Общинския

17.

18.

19.

20.

Х

Х

Кайнарджа

Х

Община
Кайнарджа

Кайнарджа

Кайнарджа

Община Алфатар,
община Кайнарджа

16.

15.

Х

Цялата община

Специфична цел 1.1 Мярка 1.1.7.
Дейност 1.1.7.2. Посредничество и информиране за
осигуряване на достъп до заетост .
Специфична цел 1.2. Мярка 1.2.1.
Дейност 1.2.1.1. Изграждане на ЦСРИ – Алфатар през 2011
година, с мобилен екип за обслужване на клиенти от
община Кайнарджа.

14.

Х

Х

Цялата община
Специфична цел 1.1 Мярка 1.1.7.
Дейност 1.1.7.1. Подкрепа на уязвими семейства за жилище,
включително разработване и реализация на общински
програми/инициативи за социални жилища.

Х

Х

Х

Х

+

+

Х

13.

Х

Цялата община

Специфична цел 1.1 Мярка 1.1.6.
Дейност 1.1.6.2. Здравно-социални програми за семейно
планиране – информиране, консултиране и обучения.

2011

12.

2010

местоположение

Услуга / дейност / мярка

№

Х

Х

Х

Х

С

С

Х

Х

Х

2012

Х

Х

Х

Х

С

С

Х

Х

Х

2013

Х

Х

Х

Х

С

С

Х

Х

Х

2014

Х

Х

Х

Х

С

С

Х

Х

Х

2015

Собствени
ресурси

Проекти,
собствени
ресурси

Проект
ддд

ддд

Проекти

Общински
бюджет

Собствени ресурси проекти

Собствени ресурси, проекти

Източник на
финансиране
ддд

У чилища, ДСП,
община

ЦОП, община,
училищата

Община, училищата
В общината

НПО,ДСП

Общината

Община
Алфатар,община
Кайнарджа

община, ДБТ,

община, ЦОП,ДСП

Изпълняваща
организация
ЦОП, РДСП,
ДСП и ОЗД
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Специфична цел 1.4. Мярка 1.4.1.
Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно
образование от 5-годишна възраст
Специфична цел 1.4. Мярка 1.4.2.
Дейност 1.4.2.1. Развитие на смесени образователносоциални услуги в ЦОП за превенция на отпадането на
децата от училище. и задържането им.
Специфична цел 1.4. Мярка 1.4.2.
Дейност 1.4.2.2. Подобряване на привлекателността на
училището

Специфична цел 1.4. Мярка 1.4.2.
Община
Дейност 1.4.2.3. Развитие на образователно-социални услуги Кайнарджа
за връщане в училище на отпадналите от училище деца

Специфична цел 1.4. Мярка 1.4.2.
Дейност 1.4.2.4. Разработване на целеви програми и
инициативи за подобряване на образованието в
общинските/средищни/ училища
Специфична цел 1.4. Мярка 1.4.2.

24.

27.

28.

29.

26.

25.

Специфична цел 1.3.Мярка 1.3.2.
Дейност 1.3.2.2. Настаняване на деца, претърпели насилие
или трафик в Кризисен център за жени и деца, претърпели
насилие – гр. Силистра и в Кризисен център за деца, жертва
на насилие и трафик – гр. Алфатар,

23.

Х

Х

Цялата община

Кайнарджа, Голеш, С
Средище

Община
Кайнарджа

Х

Х

Община
Кайнарджа
Кайнарджа

Х

Х

Х

2010

Силистра,
Алфатар

Община
Кайнарджа

Специфична цел 1.3.Мярка 1.3.2.
Дейност 1.3.2.1. Съвместни дейности на Местната комисия
за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН) и обществените възпитатели в
общината, заедно с ОЗД в подкрепа на деца с рисково
поведение и жертви на насилие.

22.

Община
Кайнарджа

местоположение

Специфична цел 1.3. Мярка 1.3.1.
Дейност 1.3.1.3. Разширяване на дейността на Българския
червен кръст в общината

съвет по наркотични вещества, подкрепящи деца и младежи,
както и техните семейства.

Услуга / дейност / мярка

21.

№

+

С

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2011

С

С

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2012

С

С

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2013

С

С

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2014

С

С

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2015

ддд

Ддд,
Собствени
ресурси

Проекти,
Собствени
ресурси

Проекти,
Собствени
ресурси

ддд

ддд

ддд

ддд

ддд

Източник на
финансиране

Общиниата,ЦДГ,

Училищата,общината

Общината,ДСП

Училищата,общината

Община,ЦОП,ДСП

Община, ОЗД

НПО, община

Община,ОЗД

община

Изпълняваща
организация
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Специфична цел 2.2. Мярка 2.2.1. Дейност 2.2.1.1.
Изграждане на ЦНСТ за самотно живеещи сари хора

37.

36.

35.

Специфична цел 2.2/. Мярка 2.1.1.
Дейност 2.1.1.1. Разширяване на обема и многообразието на
дейностите в действащия Домашен социален патронаж в
общината.
Специфична цел 2.2./ Мярка 2.1.2.
Дейност 2.1.2.1. Продължаване на дейността на Дневния
център за стари хора в с.Кайнарджа
Специфична цел 2.2/Мярка 2.1.3. Дейност 2.1.3.1.
Продължаване на дейността на Обществената трапезария в
община Кайнарджа.

34.

33.

Направление 2: Самотно живеещи стари хора и
хора в риск

Специфична цел 1.4. Мярка 1.4.2.
Дейност 1.4.3.3. Осигуряване на достъпна среда за
децата с увреждания в училищата и в детските градини
в община Кайнарджа.
Специфична цел 1.5/Мярка 1.5.2
Дейност 1.5.2.1.
Формиране на мултидисциплинарен екип по реинтеграция
на деца от специализирани институции
Специфична цел 1.6/Мярка 1.6.1.
Дейност 1.6.1.1.
Изграждане на ЦНСТ в с. Кайнарджа за деца от СИ

31.

32.

Специфична цел 1.4. Мярка 1.4.2.
Дейност 1.4.3.2. Интегриране на децата с увреждания в
масови училища за обучение с подкрепата на ресурсни
учители

Дейност 1.4.3.1. Обхващане на деца с увреждания от
детските градини и училищата;азработване на план за
действие в общината.

Услуга / дейност / мярка

30.

№

Х

С

С

С

2010

Кайнарджа

Кайнарджа, Голеш, Х
Средище

Кайнарджа

Община
Кайнарджа

Кайнарджа

Кайнарджа

Община
Кайнарджа

Община
Кайнарджа

местоположение

Х

Х

С

+

+

С

С

2011

Х

Х

С

Х

С

С

С

2012

+

Х

Х

С

Х

С

С

С

2013

Х

Х

Х

С

Х

С

С

С

2014

Х

Х

Х

С

Х

С

С

С

2015

ддд

Общински и
бюджет

ддд

Общински и
бюджет

ддд

Собствени
средства, ддд

Проекти,
собствени
ресурси

Проекти, ддд

Източник на
финансиране

Общината

Общинта

Общината

Общината

Община

РДСП, ДСП,
общината

общината

Общината, Ресурсен
център

Изпълняваща
организация
ОЗД, ЦОП

30

Специфична цел 3.1/Мярка 3.1.2. Дейност 3.1.2.5.
Включване на допълнителни услуги към Домашния
социален патронаж и по-пълно обхващане на хората с
увреждания от малките населени места.

Специфична цел 3.1/Мярка 3.1.2. Дейност 3.1.2.6.
Дейност 3.1.2.6. Продължаване на дейността на Дневния
център за възрастни хора с увреждания – с. Средище,
община Кайнарджа с доразвиване на дейността седмична
грижа

Специфична цел 3.1/ Мярка 3.1.3. Дейност 3.1.3.1.
Цялата община
Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на
достъпна среда в общественото пространство за хората с
увреждания
Специфична цел 3.1/Мярка 3.1.3. Дейност 3.1.3.2.
Цялата община
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44.

45.

46.

42.

Специфична цел 3.1/Мярка 3.1.2. Дейност 3.1.2.1.
Разширяване на обхвата на действащите услуги, които
предлагат домашни грижи за хора с увреждания /Личен
асистент /
Специфична цел 3.1/Мярка 3.1.2. Дейност 3.1.2.2.
Предоставяне на услугата Социален асистент в община
Кайнарджа

41.

с.Средище, общ.
Кайнарджа

Цялата община

Цялата община

Цялата община

Специфична цел 3.1. /Мярка 3.1.1. Дейност 3.1.1.1.
Изграждане на ЦСРИ за възрастни в община Кайнарджа
Кайнарджа

Кайнарджа

Кайнарджа.

местоположение

40.

Направление 3: Възрастни хора с
увреждания

/Допълн. с Решение №164 /протокол 19/ 31.10.2012 год. на ОСКайнарджа/.

Специфична цел 2.2./ Мярка 2.2.1. Дейност 2.2.1.2.
Изграждане на Защитено жилище в Кайнарджа.
Специфична цел 2.3./ Мярка 2.3.1. Дейност 2.3.1.1.
Изграждане на Наблюдавано жилище в Кайнарджа.

38.

39.

Услуга / дейност / мярка

№

Х

Х

Х

С

Х

2010

Х

Х

Х

С

+

Х

2011

Х

Х

Х

С

Х

Х

+

2012

Х

+

2014

Х

Х

Х

С

Х

Х

Х

Х

С

Х

Общ Общ
ината инат
а
Х
Х

+

2013

Източник на
финансиране
Общински
бюджет, ддд
Проект по
ОПРЧР, ддд

Х

Х

Х

С

Х

Х

В рамките на

Общински
бюджет,
проекти

ддд

В рамките на
собствения
бюджет

Проекти

Проекти

Общ ддд
ината

Х

Х

2015

Общината, ДБТ

Общината

Общината

Общината, НПО

Общината

Общината

Общината

Община Кайнарджа,
РДСП

Изпълняваща
организация
Общината,РДСП
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местоположение

С

2010

С

2011

С

2012

С

2013

С

2014

С

2015

Знакът “С” отбелязва смесените услуги, междусекторните инициативи и хоризонтални мерки за социално включване

Знакът “Х” отбелязва периода на предоставяне на социални услуги / изпълнение на социална програма

Знакът “+” отбелязва периода на изграждане и подготовка на социалната услуга / програма

Цялата община
Специфична цел 3.1/Мярка 3.1.3. Дейност 3.1.3.3.
Прилагане на общински и национални мерки за
осигуряване на по-широки възможности за
самостоятелен живот – обучение на хората с увреждания,
жилище, доходи, достъп до услуги и подпомагане.

Дейности на ДБТ, общината и местни НПО за
предоставяне на достъп до информация за доходи,
заетост,професионално ориентиране и професионална
квалификация/.

Услуга / дейност / мярка

Забележка:

47.

№

собствен
бюджет,
проекти

Източник на
финансиране
собствения
бюджет,
проекти

Общината,ДБТ, ДСП

Изпълняваща
организация
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4.Отговорности и роли в изпълнението на стратегията за развитие на
социалните услуги в община Кайнарджа
4.1 Управление на изпълнението на Стратегияга, оперативно планиране, отчетност
Ролята и задачите на общината при изпълнението на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги се определя от нейните компетенции, идентифицираните потребности на
групите в риск и планираните дейности за осъществяването им.
4.1.1.Отговорности на общината
Общината отговаря за цялостното изпълнение на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги на своята територия. За тази цел тя разработва, приема и прилага
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015), чрез която ще се
реализира Областната стратегия за развитие на социалните услуги на нейна територия.
• Общината разработва, приема и осъществява годишен план за действие.
• Органите за местното самоуправление разработват и изпълняват интегрирани
политики за развитие на хората в риск на тяхната територия като комбинират
ресурсите и координират дейностите 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.
• Общината осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на социалната
услуга и оценка на нуждите на групите в риск.
• Общината се ангажира да предоставя 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.
4.1.2.Роля и отговорности на Общинския съвет:
• Обсъжда и приема Общинската стратегия за развитие на социалните 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.

•

Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината
(откриване, закриване, разширяване, дофинансиране и пр.).

Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет като
преди това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по
въпросите, свързани с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските
съветници.
Ролята на кмета на общината е ключова за цялостното изпълнение на Областната
стратегия за социалните услуги на общинско ниво. Кметът на общината:
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•

организира изработването на Общинската стратегия и Общинския план за
развитие на социалните услуги на територията на общината и на програмата за
реализацията му и след съгласуване с Обществения съвет по социално
подпомагане ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет;

•

организира разработването на общинските секторни политики и – след гласуване в
Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската
администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на
социалните услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване;

•

ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за
реализация на Общинския план за развитие на социални услуги;

•

след съгласуване с Обществения съвет представя Годишен и заключителен доклад
за изпълнението на Програмата за реализация на общинския план за развитие на
социалните услуги за одобряване от Общинския съвет;

•

участва в осъществяваването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие на социалните услуги като част от Областната
стратегия;

•

търси възможности за финансиране от различни финансови източници за
реализиране на конкретните общински дейности, планирани в съответния
общински компонент на Областната стратегия.

4.1.3.Общественият съвет по социално подпомагане и социални услуги е
консултативен орган към общината за осъществяване на сътрудничество, координация и
консултация между общината, централните държавни органи и доставчиците на социални
услуги с цел реализиране на социалната политика в конкретната община. Неговата роля в
изпълнението на стратегията е свързана с:
• 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 на територията на общината.

Местните власти носят конкретни отговорности също за инициирането и изпълнението
на хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този контекст, общините
поемат и основната отговорност за изпълнението на мерки за социално включване,
предвидени в Стратегията, например:
• Координират и инициират развитието на програми за повишаване на родителския
капацитет, задържане на децата в училище, повишаване качеството на образование
и превенция на рисково поведение на деца съвместно с училищата и центровете за
обществена подкрепа;
•

Отговарят и осигуряват условия за обхващане на всички деца на територията на
общината в подготвителните групи и класове, гарантират спазването на
задължителното изискване за записване на ученици в първи клас след завършена
предучилищна подготовка в общинските училища;

•

Координират и инициират развитието на програми в училищата за превенция на
отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и
младежи, както и за наваксване на образователни пропуски;

•

Развиват смесени социално образователни услуги в Центровете за обществена
подкрепа за превенция на отпадането и задържане на децата в училище;

•

Развиват интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст чрез
комбиниране на ресурсите на Домашния социален патронаж, националните и
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оперативните програми за предоставяне на грижи в домашна среда и за
осигуряване на заетост (НПСПОЗ). Разширяват функциите на патронажа и
развиват мобилни екипи за предоставяне на домашни грижи;
•

Съдействат за изграждането и работата на Центровете за развитие на уязвими
общности със специален фокус върху ромското население;

•

Осигуряват условия за посещаване в масови детски градини и училища на деца с
увреждания, включително с осигуряване на транспорт и на достъпна среда.

4.2. Доставчици на социални услуги
Съгласно разпоредбите на Закона за социално подпомагане има възможност голяма част
от социалните услуги да бъдат предоставяни чрез възлагане на външни доставчици по
силата на сключен договор с общината като такива доставчици могат да бъдат както фирми,
така и нестопански организации.Договарянето става при спазването на правила, утвърдени в
нормативните документи. На територията на общината се развиват социални услуги,
финансирани по проекти /услугата”Домашен помощник”/,при която доставчикът е
външен/неправителствена организация/.Същият подход е използван и при откриването на
услугата ДЦВХФУ – Средище през 2009 г.
4.3.Взаимодействие с областните структури
4.3.1.Взаимодействие с Областния управител и Областния съвет за развитие
Областният управител отговаря за изпълнението на Стратегията за развитие на област
Силистра, с която е свързана Областната стратегия за развитие на социалните услуги като
секторна политика в област Силистра. Планирането на общи мерки на областно ниво и на
съвместни дейности в няколко общини, прави фигурата на областния управител ключова за
осигуряване на съответствие между националните и местните интереси и за координацията
между специализираните териториални звена на централното държавно управление по
отношение прилагането на секторните политики. При управление на регионалното развитие,
областният управител има ясно определени отговорности и правомощия, които упражнява
еднолично, чрез областната администрация или като председател на Областния съвет за
развитие. Областният управител разполага със значителна оперативна самостоятелност и
многопластови функции и се явява ключова координираща фигура между управленските
нива (държавно – местно; централно – териториално), от една страна, и от друга – между
секторните звена на централната изпълнителна власт.
Съгласно определените функции в рамковата нормативна уредба, областният управител
има следната роля и отговорности в изпълнението на настоящата стратегия:
• Внася проекта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за
обсъждане, съгласуване и за приемане от Областния съвет за развитие;
•

Подпомага общините на територията на областта при разработването на
общинските планове за развитие на социалните услуги;

•

Подпомага РДСП и кметовете на общини в изготвянето на годишен план за
изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги.

4.3.2. Взаимодействие с РДСП - Силистра
Общината поддържа връзка с Регионалната дирекция за социално подпомагане като
териториално поделение на АСП в област Силистра и Дирекция "Социално подпомагане" –
гр. Алфатар по отношение на политиката за: закрила на детето; рехабилитация и социална
интеграция на хората с увреждания и проучване на потребностите на населението в
общината от социални помощи и социални услуги.
Във връзка с изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
стратегия включва общинската администрация :
• Изготвя съвместно с РДСП – Силистра годишен план за изпълнение на
Общинската/респективноОбластната стратегия/ за развитие на социалните услуги;
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•

Координира съвместно с РДСП – Силистра оперативното и техническото
изпълнение на Стратегията;

•

Подготвя документацията на общинско ниво, въз основа на която РДСП изработва
становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване на социални
услуги, в съответствие с планираните дейности в стратегията;

•

Събира и актуализира данните с резултатите от предоставяните социални услуги в
общината и следи за изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията;

•

Ползва методическата подкрепа на РДСП относно обучението на персонала на
социалните услуги, планиране програмите за професионално развитие и
квалификация;

•

Осъществява съвместен системен контрол с РДСП върху предоставянето на
социалните услуги, планирани в стратегията;

4.3.3. Взаимодействие с Дирекцията за социално подпомагане – гр.Алфатар:
Община Кайнарджа и ДСП – Алфатар (заедно с отдела си по Социална закрила и
Закрила на детето) носи отговорност и изпълнява конкретни задачи при реализирането на
Общинската /респективноОбластната/ стратегия за развитие на социалните услуги:
• ДСП – Алфатар прави предложения до кмета на общината за предоставяне на
социални услуги в община Кайнарджа;
•

Прави предложения до РДСП - Силистра за откриване, реформиране и закриване
на социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията за социални
услуги на Община Кайнарджа;

•

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 общинската/областната/ стратегия и
предвидените дейности в нея;

•

Събират и актуализират данни на базовите индикатори и резултатите от
изпълнение на социалните услуги;

•

ОЗД подпомага интегрирането на деца в ДМСГД и ДДЛРГ, детски градини и
предучилищно образование; съвместно с ЦОП в общината ОЗД работи за
изграждане на връзки между децата, настанени в СИ и семейството им; провежда
дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на
децата в училище и за превенция на рисково поведение.

Предвид основните си функции, РДСП и ДСП (с отделите си по Социална закрила и
Закрила на детето) имат отношение към всички заложени цели в Областната стратегия за
развитие на социалните услуги и това са задачи свързани с:
• идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна
превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;
•

насочване на семействата на деца с увреждания към дневни центрове и детски
градини за получаване на гъвкава грижа;

•

насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна
интервенция на увреждането;

•

работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или
разширено семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда;

•

методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни екипи;
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•

планиране (съвместно с Дирекция Бюро по труда) мерки за професионално
ориентиране и трудова интеграция на младежи, на които предстои да напуснат
СИ;

•

консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;

•

подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги;

•

подпомагат общините при идентифициране на нуждаещите се стари хора от
услуги в общността и други.

4.3.4. Взаимодействие с Държавната агенция за закрила на детето
Стратегията за развитието на социалните услуги в община Кайнарджа е важен
инструмент в реализацията на националните приоритети за закрила на детето и за социално
включване на семейства и общности в риск. В този контекст Държавната агенция за закрила
на детето оказва съществена подкрепа на заинтересованите страни в реализацията на
заложените приоритети и цели на стратегията. По-конкретно ролята на ДАЗД включва:
• Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;
•

Оказва методическа помощ на местните власти и общинската администрация, на
юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности по закрила на детето
и на други държавни органи за реализиране и оценка на техните дейности при
осъществяване на планираните социални услуги , насочени към децата;

•

Издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца;

•

Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и
семейства.

4.3.5. Взаимодействие с РИ на МОМН
Регионалният инспекторат на МОМН Силистра отговаря съвместно с РДСП за
координирането и изпълнението на дейностите от стратегията, свързани с образованието,
като осигуряване на достъп до качествено образование на децата и учениците, реинтеграция
в системата на образованието 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 насочването на децата със
специални образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на
децата с увреждания и пр. Важна роля в реализацията на мерките в сферата на
образованието, заложени в Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно
педагогическо оценяване към РИ на МОМН, както и Ресурсният център за подпомагане
на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Силистра.
Конкретните отговорности и роля на РИ на МОМН са:
• РИ на МОМН носи отговорност за интегриране в системата на образование на
децата с увреждания, отглеждани в семействата;
•

Съдейства на училищата за насочване на нередовно посещаващи училище
ученици и деца с рисково поведение към отделите за закрила на детето и ЦОП;

•

Осигурява методическо ръководство и насърчава училищата за развитие на
дейности съвместно с ЦОП и НПО 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 чрез участие в извънкласни дейности според
индивидуалните им интереси и за преодоляване на образователни пропуски;
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•

Осигурява контрол върху обхващането на всички деца на територията на община
Кайнарджа в предучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение
на учениците в училище и записването на ученици в учебни заведения на
територията на общината, в която живеят семействата им;

•

Съдейства за извеждането на деца от помощни училища в масови училища и за
осигуряването на условия съвместно с училищата за преодоляване на
образователните пропуски и интегрирането им с връстниците им (оценка на
образователното ниво и на нуждите, изготвяне на индивидуална програма за
обучение, осигуряване на допълнителни часове за компенсиране на разлики в
нивото, участие в дейности за запълване на свободното време и социализация).

РИ на МОМН активно си взаимодейства с местната власт, институциите от други сектори
(като системата на здравеопазването, социалните услуги и заетостта) и гражданските
организации при прилагането на областната стратегия за развитие на социалните услуги в
област Силистра, респективно за прилагането на общинската стратегия.. РИ оказва
съдействие на НПО при изпълнението на проекти за подобряване на образователното ниво
на ромската общност. Съвместно с РДСП, ДБТ и някои директори на училищата планира
програми за вечерно и професионално обучение за младежи и възрастни с основно и пониско образование.
Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИ на МОМН:
• изготвя първична оценка на децата със специални образователни потребности
(СОП), предварително консултирана от лекар специалист;
•

насочва децата към подходяща форма на обучение;

•

оказва съдействие за извеждане на деца от помощните училища като изготвя
оценка за образователните им потребности.

Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и
ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област
Силистра е извънучилищно педагогическо учреждение със следните задачи:
• осъществява дейности по провеждане на държавната политика за интегрирано и
включващо образование и изпълнява консултативни, образователно-възпитателни,
рехабилитационни и координиращи функции;
•

координира и осигурява условия (съвместно с общообразователните училища) за
интегрираното обучение на деца със СОП, чрез изработване на индивидуални
образователни програми, осигуряване на ресурсни учители и други специалисти.

Община Кайнарджа и училищните ръководства на нейна територия са в тясна връзка с
Ресурсния център като в Средище се работи за интегрирането на децата със
специални образователни потребности.
4.3.6. Взаимодействие с Регионалната здравна инспекция
Държавната здравна политика на територията на област Силистра се осъществява и
организира от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и Регионалния съвет по
здравеопазване. Тяхната роля е свързана с:
• Координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки за осигуряване на
достъп до качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в
риск;
•

Създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и
хора със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на
клиенти в риск;
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Взаимодействие 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
Силистра;

•

Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика на
майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност; медицинска
рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства;
разработване на здравно-социални програми за семейно планиране; качествена здравна
грижа в домовете за деца и хора с увреждания и стари хора.
4.3.7. Взаимодействие с Дирекция Бюро по труда
Дирекция Бюро по труда в област Силистра - филиал Кайнарджа - 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
безработните от обособените ромски общности) и мерки за подкрепа на семействата на
групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна
среда).
Основната роля на ДБТ по изпълнението на стратегията включва:
• Участие в разработването на 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;

•

Разработване на мерки и програми съвместно с общината за професионална
квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на
роми, живеещи в затворени етнически общности;

•

Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал
от СИ;

•

Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел
намиране на работа;

•

Съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на
здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи на
изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на
регионалните структури на представителните организации на работниците,
служителите и на работодателите, НПО) при прилагането на стратегията за
развитие на социалните услуги в община Кайнарджа.
4.3.8. Взаимодействие с неправителствени организации

Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в
предоставянето на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за прилагането
на принципите и философията на Стратегията като представители на гражданското общество
и групите в риск в община Кайнарджа. С активното участие на НПО в процеса ще се подобри
развитието на съществуващите услуги, застъпничество, обучение, партниране в управление
на услуги. Съществуващите местни НПО имат свой принос при изпълнението на
разработената стратегия за социални услуги като:
• Съвместно с общината, ДСП и гражданите разработват интегрирани политики и
мерки за социално включване, в съответствие с мерките в стратегията;

39

•

Участват във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики
за социално включване като партньори на общините и/или водещи организации за
проектите;

•

Предоставят социални, здравни и образователни услуги на територията на
общината за хора в риск;

•

Подпомагат училищата, ЦОП и СИ при работа със семейството и с децата за
изграждане на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие,
задържане в училище, превенция на рисково поведение и зависимости.

•

Участват в 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.

4.4.Партньорство и сътрудничество с други общини, работа в мрежа
Социалните
услуги
предполагат
преди
всичко
осъществяване
на
принципа”солидарност”, както в пряката работа с потребителите, така и във връзката с
доставчиците на социални услуги. В Общинската стратегия са намерили отражение връзките
с Община Алфатар, както и с община Силистра, където са развити голям брой социални
услуги, съществуват специализирани институции, където предстои деинституционализация,
поради което са наложителни постоянната връка и обменът на информация.
Поради началото на много нови социални услуги общината ползва и ще ползва опита
на много общини от страната за обмен на информация по практическото осъществяване на
социалните услуги.

4.5.Участие на общината в мониторинга и оценката
Цели и задачи на мониторинга и оценката
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и
програми в социалната сфера и особено – за дългосрочни и комплексни интервенции като
Стратегията за социални услуги. Резултатите от мониторинга и оценката са основа за
актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните направления, дългосрочните
цели и оперативните задачи в хода на изпълнението.
Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са:
1. Да осигурява актуална информация за развитието на социалната среда в община
Кайнарджа чрез:
1.2.Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията
1.3.Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на
предоставяните услуги и подкрепа
1.4.Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението
на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на
човешките ресурси
2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Общинската
стратегията, чрез:
2.1.Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности /
услуги, анализ и сравнение със заложените количествени и качествени индикатори в
Плана за действие.
2.2.Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на
планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на
дейностите и резултатите
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2.3.Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията –
общини, външните доставчици на услугите, свързани сектори и др. за подобряване на
дейностите и качеството на социалните услуги
3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от
изпълнението на Областната стратегия от гледна точка на целевите рискови групи.
Оценката обхваща:
3.1.Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните проблеми и
конкретните потребности и възможности на рисковите групи;
3.2.Ефикасността на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по отношение на
обема на дейностите, спазването на времевия график, планираните / вложените ресурси;
3.3.Ефективността на Стратегията – оценка на реалните ползи и ефекти за обхванатите
потребители на услуги, както и на степента на обхващане на идентифицираните групи,
индивиди и общности в риск от изпълнените дейности в област Силистра. Качеството на
предоставените социални услуги се оценява през призмата на ефекта върху целевите
рискови групи, като се оценяват ползите за потребителите - индивидуални и общи за
рисковата група;
3.4.Въздействието на Стратегията върху общия социален контекст, степен на постигане на
дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите качествени промени в
състоянието на социалната среда и рисковите групи;
3.5.Устойчивостта на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и продължението
им след времевата рамка на Стратегията.
4. Да гарантира системното актуализиране на Общинската стратегия, подобряването
на политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните
услуги и мерки чрез:
4.1.Предоставяне на конкретни препоръки, както за актуализиране на цялостната Стратегия
по отношение на избраните приоритетни направления и цели, така и за оперативно
препланиране на дейностите и следващите етапи от изпълнението на предвидените
дейности – социални услуги и мерки;
4.2.Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на вида
и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални
потребности;
4.3.Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството на
социалните услуги по места;
4.4.Идентифициране на добрите практики и мултиплициране на натрупания опит по места.
В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна
Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общините и структурите,
които изпълняват Стратегията. На първо място, такава действаща система за мониторинг и
оценка е ясен индикатор за това, доколко са реални намеренията на заинтересованите страни
да осъществят на практика декларираните цели и планирани дейности в тази Стратегия.
Същевременно, препоръките за промени, постоянният поток от информация и обратната
връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка
е задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.
Мониторингът и оценката с участие е основният подход, който ще се следва при
изграждането на системата. Този подход изисква включването и обратната връзка от всички
участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи допълнителни
предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира съпричастността и
чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и резултатите от
мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от прилагането на
препоръките на практика.
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4.5.1.Ключови индикатори за успех
В системата за мониторинг и оценка на Общинската стратегия ще се следят два основни
типа индикатори:
Базовите индикатори за ситуацията описват общия социален контекст и представят
настъпилите промени в положението на рисковите групи в сравнение с “изходната точка” в
състоянието им при оценката на първоначално идентифицираните проблеми. Тези
индикатори осигуряват обективно измерване на реалната постигната промяна в социалния
контекст през времевата рамка на Стратегията и дават възможност да се оцени обективно
цялостния ефект и въздействие от изпълнението на Общинската стратегия.
Индикаторите за прогреса служат за проследяване на напредъка в постигането на
конкретните цели на Стратегията и се измерват преките резултати от интервенцията и
осъществените дейности – социални услуги и мерки.
• Увеличена степен на териториално обхващане на рисковите общности и
индивиди чрез развитие на мобилни услуги за нуждаещи се хора и рискови
групи от изолираните населени места от територията на общината
•

•
•
•

Поне 98% от децата в задължителна училищна възраст да са обхванати в
училище, подготвителни класове или групи или в подходяща форма на
образование;
Намаление с 80% на отпадналите от училище деца;
Увеличен с 25% брой на учениците от ромските квартали и децата с
увреждания, завършващи основно и средно образование;
Намаляване на броя на изоставените деца с 20% годишно;

•

Работещо звено към Регионалния Ресурсен център за деца със специални
образователни потребности в общината;

•

Осъществени поне 2 социални услуги, обхващащи потребители от община
Кайнарджа и община Алфатар;

•

Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 20% от хората
с увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж,
домашен помощник, социален и личен асистент;
Подобрен достъп на хората с увреждания до социална и медицинска
рехабилитация чрез мрежа ЦСРИ в общината;
Повишен капацитет за управление на СУ на поне 5 представители на
общинската администрация;
Подобрена професионална квалификация и специализирани умения за
социална работа поне на 7 души персонал на доставчиците на услуги в
общината;

•
•
•

Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция по
отношение на постигнатата промяна в ситуацията в община Кайнарджа и ползите за
рисковите групи в резултат от петте години изпълнение на Стратегията са:
• Разкрит Център за настаняване от семеен тип за деца – с капацитет 8 места през 2011 г.
•

Разкрит Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора;

•

Запазен капацитет на Дневния
увреждания/ДЦВХФУ/ в с.Средище

център

за

възрастни

хора

с

физически
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•

Запазен капацитет на Дневния център за стари хора (ДЦСХ) - Кайнарджа;

•

Разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни/ЦСРИ/;

•

Разкрито Защитено жилище за стари хора и за възрастни с увреждания;

•

Разкрит Център за обществена подкрепа /ЦОП/

•

Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания,
чрез предлагане на услугите: Домашен социален патронаж, Обществена трапезария,
Личен и Социален асистент с обхват всички населени места на община Кайнарджа;
Осигуряване на безплатна топла храна на хора в риск, чрез предлагане на услугата
Обществена трапезария в населените места с преобладаващи групи социално слаби в
общината;

•

•

Предотвратена институционализация на минимум 6 деца в риск от изоставяне чрез
временно настаняване до 6 месеца, социално-психологическо и юридическо
подпомагане и насърчаване родителската привързаност на бременни и майки в риск да
изоставят децата си.

•

Включване в работата на Областния център за развитие на Приемната грижа;

•

Включване в работата на Ресурсния център за развитие на човешките ресурси в област
Силистра – квалификация и преквалификация на кадри за предоставяне на социални
услуги
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Мерки, дейности

изоставянето на
деца и
настаняването им
в специализирани
институции и да се
подкрепи
задържането им в
биологичното
семейство

Мярка 1.1.7. Общински и
областни програми/мерки за
подкрепа на уязвими
семейства за създаване на
условия за задържане на
детето в семейството.

Мярка 1.1.6. Общинска
програма и мерки за здравна
профилактика и семейно
планиране;

Мярка 1.1.5. Развитие на
Приемната грижа в област
Силистра;

Мярка 1.1.4. Услуги в
подкрепа на осиновяването;

Мярка 1.1.3. Осигуряване на
грижа при близки и роднини
за изоставени и неглижирани
деца;

Мярка 1.1.2. Развитие на
мрежа от ЦОП за обхващане
на децата и семействата в риск
в област Силистра

програма за ранна превенция
на изоставянето и задържане
на новородените деца в
биологичното семейство

Приоритетно направление 1: Превенция за деца и
1.1. Да се намали
Мярка 1.1.1. Комплексна

Специфични цели

Ключови индикатори за ефекта

•

•

•

•

•

Утвърдена
междусекторна
услуга ранна
превенция на
изоставянето на
деца в ранна
възраст (0-3 год.);
90% от
идентифицираните
бъдещи майки в
риск да изоставят
детето си,
обхванати чрез
консултации и
подкрепа;
Разкрита услуга
ЗМБ-Силистра с
поне 6
потребители
(бременни и майки
с деца), обхванати
средно годишно;
Разширени
дейности на ЦОП
- с мобилен екип за
обхващане на
лицата в риск от
общината;
Обхванати 300-400
ползватели
годишно от област
Силистра от ЦОП
с капацитет 280
потребители;
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Осигурено системно наблюдение и
навременно идентифициране на
риска от изоставяне на деца в ранна
възраст
Намаление на изоставянето на деца
в ранна възраст с 20% годишно; а в
края на стратегията – намаление с
60% спрямо нивото от 2005-2009 г.;
Предотвратено изоставяне на
децата при 90% от клиентите на
ЗМБ;
Осигурен достъп до СУ за деца и
семейства в риск в общинината
чрез работещ ЦОП с мобилен екип
Разширен териториален обхват на
услугите за деца и уязвими
семейства в ЦОП - Кайнарджа за
обхващане на потребители от
цялата община;
Увеличен брой обхванати деца и
семейства в риск - ползватели на
услугите в ЦОП от 20 през 2012 г.;
до 80 към края на Стратегията 2015
г.;
Увеличен брой приемни семейства
от 1 през 2010 г. до 15 през 2015 г.
Осигурени приемни семейства за
15деца до 2015 г.
Повишена информираност за
приемната грижа в общината чрез
обхващане на 8 селища от нея в 6
информационни кампании
Намален брой деца, настанявани

семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца

Преки резултати / индикатори за
изпълнение на дейностите

ски данни на
НСИ
- Проучване
за обратна
връзка от
потребители
- месечни и
тримесечни
справки от
ЦОП в РДСП
- Социологичски
анкети,
проучвания
- Заповеди на
кмета,
Решения на
ОС за
разкрити
нови
общински
услуги в
подкрепа на
уязвими
семейства и
деца
- Данни на
ОЗД
- Заповеди на
АСП за
разкриване
на нови
социални

- Статистиче-

Източници на
информация

2011 / 2012

Поподробни
данни
2012 / 2015

Годишна
база

Период на
проверка
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условия за
развитие на
децата с
увреждания
отглеждани в
семейството

1.2. Да се осигурят

Мярка 1.2.2. Осигуряване на
достъп до адекватна и гъвкава
дневна, почасова грижа, и
заместваща грижа за децата с
увреждания, отглеждани в
семейна среда;

Мярка 1.2.1. Развиване на
ЦСРИ за осигуряване на
качествена здравна грижа,
медицинска и социална
рехабилитация за децата с
увреждания и подкрепа за
техните семейства;

•

•

Разкриване на
“Областен център
по приемна
грижа”, който ще
стимулира,
реализира и
координира
работата по
набиране,
оценяване,
обучение на
кандидатите за
приемни родители
и подкрепа на
приемни семейства
• Осигурени
консултации и
обучения за
кандидатосиновителите;
• 90% от бременните
обхванати в
програми за
здравна
профилактика
• Изграден нов ЦСРИ за
деца – в Алфатар, който
ще се използва и от
потребители от
Кайнарджа);
Провеждани консултации в
ЦСРИ Алфатар, обучения и
подкрепа на поне 3 семейства
на деца с увреждания
годишно;
Предоставени услуги,
консултации и подкрепа на
деца и родители – на 8
•

•

•

•

•

•

Изграден ЦСРИ в Алфатар и
Кайнарджа за обхващане на деца и
възрастни с увреждания в 2-те
общини
Предоставяни услуги и
рехабилитация на около 8 деца с
увреждания на година в рамките
на общия капацитет от 20 места в
ЦСРИ;
Предоставяни услуги и
рехабилитация на 20 лица с
увреждания на година в рамките
на капацитета в ЦСРИ за

извън семейството си с 20% към
края на всяка година
Подобрена здравна профилактика
за бъдещите майки в общината;
Намаляване с 30% на случаите на
нежелана и ранна бременност

- Данни на
АХУ
- Данни на
НПО, работещи с хора с
увреждания
- Справки и
отчети на СУ
- обратна
връзка от
потребители
- база данни
на ОЗД и

услуги
-Доклади на
ЗМО
- Доклади на
ОЗД, ДСП
- Анализи и
данни на
РДСП

Поподробни
данни
2012 /
2015

Годишна
база
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подкрепа на
уязвимите
семейства за
превенция на
рисково
поведение и
неглижиране на
децата

1.3. Да се осигури

Мярка 1.3.2. Подкрепа за
преодоляване на последиците
от рисковото поведение при
децата и младежите.

Мярка 1.3.1. Програми за
превенция на рисково
поведение при деца и
младежи;

Мярка 1.2.4. Осигуряване на
възможности за интегрирано
обучение на деца с
увреждания.

Мярка 1.2.3. Подкрепа за
родителите за отглеждане на
децата с увреждания в
семейството

•

•

•

•

•



•

Развитие на дейностите на
Общинския съвет по
наркотични вещества
Разширяване на дейността
на Български червен кръст,

Реализирани информационни
кампании и програми за
превенция на насилието,
рисковото поведение,
зависимостите сред
учениците във всички
училища в областта;
Подкрепа за семейства с деца
в риск за превенция на
изоставянето и
неглижирането на деца,
отглеждани в семейна среда
Осигурен достъп до кризисно
настаняване за деца и
младежи с рисково
поведение.
20-35 деца и младежи,
обхванати средногодишно от
Кризисния център за деца в
гр.Алфатар

семейства в риск месечно
(най-малко в рамките на 50%
от капацитета на ЦОП в
общината);
Включване в дейността на
Ресурсен център за
интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици
със специални образователни
потребности гр.Силистра

 Осигурен достъп до СУ за деца и
семейства в риск в общината чрез
разкрития ЦОП с мобилни услуги;
 Оказана подкрепа за отговорно
родителство сред 60% от
семействата на децата, клиенти на
услуги в ЦОП;
 Подобрена информираност на
учениците и младежите за
последиците от зависимостите и
рисковото поведение;
 Предоставени услуги /подкрепа за
реинтеграция за 80% от децата и
лицата жертви на насилие, трафик,
зависимости, рисково поведение
 Подобрена информираност на
учениците и младежите за
последиците от ранните сексуални
контакти, нуждата от профилактика
и предпазване от болести,
предавани по полов път

•

•

•

възрастни;
Оказана подкрепа на 8 семейства
на деца с увреждания
Намалено с 50% настаняване на
деца с увреждания извън
семейството;
Осигурени услуги по ранна интервенция поне на 70% от семействата
с деца с увреждания (от 0 до 3
години)

НСИ
- Проучване
за обратна
връзка от
потребители
- месечни и
тримесечни
справки от
ЦОП в РДСП
- Социологически анкети,
проучвания
- Данни от
ПИЦ,
МКБПППМН
и Областния
съвет по
наркотични
вещества

- Данни на

ДСП

2011 /
2012

Поподробни
данни
2012 / 2015

Годишна
база

2011 /
2012
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гарантира равен
достъп на децата
от рискови
общности и
уязвими групи до
качествено
образование

1.4. Да се

Мярка 1.4.3. Осигуряване на
качествено интегрирано
образование за децата с
увреждания;

Мярка 1.4.2. Програми за
превенция на отпадането от
училище и реинтеграция в
образованието на отпадналите
деца и младежи;

Мярка 1.4.1. Гарантиране на
задължителното
предучилищно образование за
всички деца в област
Силистра;

•

•

•

•

•

•

•

Разкриване на Общински
център за деца и семейства, с
цел социално включване и
повишаване на доучилищната
готовност на деца до 7-год.
възраст и деца с увреждания
до 18 г. , с насоченост към
семейства с ниски доходи и
от уязвимите групи
Брой разработени/приети
целеви програми за
подобряване на
образованието;
Брой реализирани проекти на
общини, училища, НПО за
образователна интеграция;
Реализирани годишни
кампании на учители и НПО
за обхващане на децата в
подготвителен и първи клас,
със специален фокус към
ромските деца;
Брой назначени помощници
на учителя в общинските
училища със смесен
етнически състав с
подкрепата на общините;
Брой деца в извънкласни
дейности чрез проекти и
хоризонтални политики;
Осигурени ресурсни учители
за деца с увреждания,
интегрирани в масовите

свързана с проблемите за
здравето, секса,
профилактика и лечение на
полово предавани
инфекции и заболявания

•

•

•

•

•

•

•

/учители – родители/общност –
деца/

Осигурено пълно обхващане на
децата (поне 98%) в
задължителното предучилищно
образование;
Повишена училищна посещаемост
и интерес към учебния процес на
децата, обхванати в извънкласни и
извънучилищни форми;
Над 60 % от посещаващите
училище ученици, обхванати в
образователни инициативи,
извънкласни и извънучилищни
дейности за свободното време;
Подобрени умения за 40 учители
за включване на родителите в
образователно-възпитателния
процес
70% от децата с увреждания
редовно посещаващи училище и
обхванати в подходящи форми на
включващо образование;
Инвестирани ресурси от общините
за достъпна среда (обем средства,
% от общинския бюджет за
инфраструктура)
Брой създадени партньорства

- Данни и
справки от
РИ на
МОМН
- Срещи в
училищата с
деца, родители, учители
- Справки и
отчети на
социалните
услуги
-Годишни
доклади,
Статистическ
и данни и
отчети на
общински
администраци
и
-Проучвания

всяка
учебна
година
(септември,
февруари
/юни

2010 /
2012 /
2015
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Мярка 1.6.1. Изграждане на
ЦНСТ за извеждане на деца от
СИ, които не могат да бъдат
изведени в семейна среда

Мярка 1.5.4. Извеждане на
деца от СИ в приемни
семейства и в семейства на
осиновители

Мярка 1.5.2. Развитие на
услуги за реинтеграция на
децата от СИ в биологичното
или разширеното семейство

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Изградено ЦНСТ в с. •
Кайнарджа с капацитет 8
деца

училища;
Подобрена достъпна среда в
училищата и детските
градини, съгласно общинския
план;
Формиран
мултидисциплинаен екип по
реинтеграция в семейна среда
на децата СИ
Набрани приемни семейства
от общината ;
Брой деца от СИ
реинтегрирани в
биологичните и разширените
семейства;
Брой деца от СИ изведени в
приемни семейства.
Брой / обхват на разкритите
нови СУ в общността на
мястото на закриваните СИ за
деца;

Приоритетно направление 2: Самотно живеещи стари хора и хора в риск
2.1. Развиване и
Мярка 2.1.1. Предоставяне на • Разширени дейности на

алтернативни
социални услуги
за предоставяне
на резидентна
грижа в среда
близка до
семейната за
децата, които не
могат да бъдат
изведени в
семейна среда

1.6. Да се развият

трансформират и
закрият
специализираните
институции за
деца

1.5. Да се

•

Осигурена мобилна услуга в

Осигурена алтернативна
резидентна грижа за около 20 деца,
изведени от СИ

Съгласувани на областно и
общинско ниво конкретни планове
и стъпки за трансформирането на 3
СИ и за извеждането на децата;
Изготвени индивидуални оценки и
план за действие за всяко дете
Постигнато съгласие на
заинтересованите страни за
политиките и подходите за
деинституционализация на децата
със и без увреждания в СИ
• Изведени в семейна среда поне
70% от децата в СИ;
• Намален брой на децата от
община Кайнарджа в СИ в
област Силистра до 0 през
2015 г.

Поподробни
данни
2010 /
2012 / 2015

Годишна
база

-Годишни

2011 –

-Годишни
2011 –
доклади
2013
-Отчети на
РДСП и
общинската
администраци
я

- Доклади от
оценките на
настанените
деца и
планове за
развитие
- Регистри на
реинтегриран
и и приети в
приемна
грижа деца
- Регистър на
приемните
семейства
- Данни на
ЦОП, ОЗД,
РДСП
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2.3.Осигуряване на
достъп на хора в
риск до качествена
грижа/Допълн. с
Решение №164
/протокол 19/
31.10.2012 год. на

достъп на старите
хора до
качествена
резидентна грижа,
в среда близка до
домашната.
Развиване и
разширяване на
мрежата от услуги
резидентен тип

2.2. Осигуряване

разширяване на
мрежата от услуги
в общността, за
осигуряване на
условия спокоен и
достоен живот

Мярка 2.3.1. Осигуряване на
резидентен тип грижа на
възрастни хора без дом,
изведени от специализирана
институция след навършване
на пълнолетие или превенция
за хора от обичайната среда в

Мярка 2.2.1. Осигуряване на
резидетнта грижа за
самотноживеещи възрастни
хора и предотвратяване
настаняването им в
специализирана институция
Мярка 2.2.2. Осигуряване на
резидентен тип грижа на
възрастни хора, претърпели
насилие или останали без
дом.

Мярка 2.1.3 Разкриване на
Обществена трапезария във
всички общини

Мярка 2.1.2. Осигуряване на
дневна грижа и почасови
услуги за стари хора

услуга Домашен социален
патронаж в общината

•

•

•

•

•

•

•

Изградено
жилище

•

Наблюдавано •

Изградено Защитено жилище
в община Кайнарджа

Изградено ЦНСТ в община •
Кайнарджа

Домашния социален
патронаж в общината
Действащи Дневни центрове
за стари хора в община
Кайнарджа
Действащи Обществени
трапезарии в община
Кайнарджа

Осигурена резидентна грижа за
осем младежи

Осигурена резидентна гружа за
самотноживеещи стари хора
Осигурен подслон, храна,
социални консултации,
посредничество за намиране на
работа, жилище и финансова
подкрепа лица, напускащи местата
за лишаване от свобода, бездомни
и др.

домашна среда за 5% от
нуждаещите се стари хора на
територията на община
Разработени индивидуални
програми за стари хора в ДЦСХ
и ДЦХФУ –90 души годишно
Обхванати в услуги за
осмисляне на свободното време
на 90 стари хора ;
Осигурена храна за 200 деца в
риск

доклади,
данни и
отчети на
РЦЗ и
общински
администраци
и
- Справки на
ДСП
- Отчети на
мобилни
екипи
- Обратна
връзка от
близки на
клиенти и
отчети на
служители в
ДЦСХ
- Справки на
ДСП
- Обратна
връзка от
близки на
клиенти и
отчети на
служители в
социалните
институции,
осигуряващи
резидентна
грижа
Заповед на
кмета на
общината за
разкриване
на услугата,
регистър на
постъпилите
2013-2015

2011 –
2013

2015
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№164/протокол 19/31.10.2012
год. на ОС-Кайнарджа /.

общността, които са в риск.
/Допълнено с Решение

на условия за
пълноценен и
достоен живот за
хората с
увреждания в
семейна среда и
разширяване на
мрежата от услуги
в общността

ЦСРИ за обхващане на хората
с увреждания в цялата
територия на община
Кайнарджа
Мярка 3.1.2. Разширяване на
социалните услуги в домашна
среда за подкрепа в
ежедневието на хората с
увреждания и техните
семейства
Мярка 3.1.3. Развиване на
целеви общински
политики/мерки за социално
включване на хората с
увреждания
.

•

•

•

•

•

•

Кайнарджа, с капацитет 20
места
Разширен обхват на услугите
социален и личен асистент
Включени допълнителни
услуги към Домашния
социален патронаж и попълно обхващане на хората с
увреждания от малките
населени места
Действащ ДЦВХУ – с.
Средище
Подобрена инфраструктура и
осигурен достъп до културни,
здравни центрове,
предприятия и др.
Предоставен достъп до
доходи, заетост,
професионално ориентиране
и професионална
квалификация, обучение и
практически умения и др. за
лицата с увреждания с право
на работа
Прилагане на общински и
национални мерки за
осигуряване на по-широки
възможности за
самостоятелен живот на
хората с увреждания

Приоритетно направление 3: Възрастни хора с увреждания
3.1. Осигуряване
Мярка 3.1.1. Подкрепа от
• Изграден ЦСРИ в община

ОС-Кайнарджа

•

•

•

•

•

•

Подобрени и разширени услуги в
общината на лица с физически
учреждания ;
Увеличен с 40% броя на лицата с
увреждания, през 2015 г. спрямо
2009 г, ползващи дневна грижа на
територията на общината;
Увеличен с 50% относителен дял
на потребители в населени места
извън общинския център;
Предоставени дневни и почасови
услуги на 30% от лица с различни
увреждания, живеещи в семейна
среда
Създадени партньорсва между
ДБТ, общините и местни НПО за
прилагане на мерки за
подобряване условията на живот
на лица с увреждания
Подобрена
инфраструктура
и
осигурен достъп до 80% от
публичните
институции
и
заведения на територията на
областта

- Данни на
НСИ
- Заповеди на
кмет и
решения на
ОС за
разкрити
нови услуги
в подкрепа
на лицата с
увреждания
- Обратна
връзка от
потребители
- Посещения
на място
-Общински
бюджети в
раздел
капиталови
разходи

младежи

Поподробни
данни
2010 /
2012 / 2015
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стимулира
развитието на
административния
и организационния
капацитет на

4.2. Да се

Мярка 4.2.1. Изграждане на
капацитет за управление на
социалните услуги
Мярка 4.2.2. Адекватно
ресурсно обезпечаване на
развитието на отделите,

Ресурсен център за местен капацитет за подкрепа
развитие на
на развитието на човешките
човешките ресурси ресурси в област Силистра
в област Силистра
– квалификация и
преквалификация
на кадри за
предоставяне на
социални услуги

Действащо
общинско звено
към Ресурсен
центърза
развитие на
човешките
ресурси

• Развити капацитет на ДСП и
отделите по места
• Осъществени базисни и
надграждащи обучителни
модули за ръководните екипи
на социалните услуги с цел

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси
4.1. Създаване на
Мярка 4.1.1. Изграждане на
•

• Разкрити нови и утвърдени
съществуващи СУ, предоставяни от
мотивиран и подготвен персонал
• Реализирани проекти в социалната
сфера към различни донори – поне по
един годишно от всяка община

-Анализ на
потребностит
е от
специалисти
и поддържащ
персонал

• Обучени и консултирани участници Изработени
обучителни
в сферата на социалните услуги;
програми за
• Изградено
и
утвърдено
отделните
междуинституционално
и групи - ДСП;
междусекторното партньорство за общински
работата в мрежа;
адм.,
• Действащекип към
Звено за доставчици
мониторинг и оценка в дейностите на социални
за подобряване и актуализация на услуги; НПО;
Стратегията в съответствие с работещи в
социални,
потребностите
здравни,
образователн
и и детски
заведения
Методология
за новите
социалните
услуги,
утвърдени от
АСП
-Доклади на
звеното за
мониторинг

Поподробни
данни

Годишна
база

2011 / 2012

Годишна
база
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подкрепа на
персонала на
социалните услуги
за развитие на
професионалната
квалификация и
умения в
съответствие с
новите изисквания
и стандарти

Мярка 4.3.2.
Преквалификация за
персонала на
трансформираните и/или
закривани социални услуги и
СИ
Мярка 4.3.3. Осигуряване на
капацитет за иновативните
услуги и мерки, развитие на

Мярка 4.3.1. Осигуряване на
•
условия за непрекъснато
обучение, обмяна на опит и
споделяне на добри ефективни
практики на персонала в
съществуващите социални
услуги
•

4.3. Да се осигури

развитие на административния
и управленски капацитет,
допълнителна
квалификация/опит и
подобряване на вътрешния
мениджмънт на социалните
услуги в област Силистра
Изготвен анализ на
потребностите от специалисти
и поддържащ персонал
Осигурен адекватен брой
служители в Дирекцията,
ангажирани с разкриването и
управлението на социалните
услуги на територията
общината
Повишен капацитет за
усвояване на средства от
различни национални и
международни донорски
програми
Организирани и проведени
специализирани обучения и
курсове за квалификация и
преквалификация за персонала
в съществуващите социални
услуги
Установени доброволчески
практики
Осигурен равен достъп до
информация и обучения

надграждащи обучения за
професионалисти, които ще
бъдат ангажирани със
създаването и управлението
на нови СУ
•
Приложен

• Организирани въвеждащи и

•

•

•

•

ангажирани с
администрирането и
управлението и развитието на
социалните услуги на
територията на всяка от
общините от област Силистра
Мярка 4.2.3. Изграждане на
умения на общинско и
областно ниво за усвояване на
структурни фондове

областно и
общинско ниво за
прилагане на
интегрирана грижа
и политики към
хора и групи в
неравностойно
положение

от външни доставчици общината

• Предоставяни социални услуги

умения и практика

• Ефективна работа по случаи,
свързана с индивидуализиране на
оценката на потребностите на
клиента
• Оценено въздействие на услугата,
документирани добри практики в
работата по случай
• Придобити нов тип управленски

за нови
услуги
- Анкети за
обратна
връзка с
потребители
-Договори с
външни
доставчици
на СУ

-Методология

-Присъствени
списъци и
издадени
сертификати
за
квалификация
и
надграждащо
обучение
- Длъжности
характеристи
ки

Поподробни
данни
2012 / 2015

Годишна
база

2012 / 2015
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системен контрол
и мониторинг
върху качеството
на предоставяните
социални услуги

4.4. Да се осигури

принцип на децентрализация
на СУ

Мярка 4.4.1. Въвеждане на
• Обучен екипи, част от
ефективни системи на контрол
разширения екип на Звеното за
върху качеството и за
мониторинг и оценка
супервизия в социалните
• Установена практика,
услуги
консултиране и развиване на
Мярка 4.4.2. Изграждане на
умения за мониторинг
умения за мониторинг и
• Изградена мрежа за
оценка
предоставяне на качествени СУ
на местно ниво

нов тип професионални
умения и опит
• Провеждане на супервизия на
екипите, пряко ангажирани с
предоставянето на СУ на всеки 2
месеца
• Решаване на конкретни казуси, с
активното съдействие на
заинтересованите институции
• Изготвени годишни анализи на база
данни, по определени индикатори

Мониторинго
ви доклади
- Доклади за
напредъка на
изпълнението
на
Стратегията
-Доклади от
заседания на
междуинстит
уционални
екипи

Поподробни
данни
2012 / 2015

Годишна
база
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4.5.2.Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията
Изграждането на цялостна функционираща система за мониторинг и оценка
предполага комплекс от дейности, които се осъществяват на няколко етапа:
- създаване на структура и изграждане на екип;
-

развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка;

-

планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка;

-

разпространение на заключенията от мониторинга и оценката и актуализиране на
планове и дейности в съответствие с направените препоръки.
4.5.3.Създаване на звено за мониторинг и оценка

Оперативното изпълнение на дейностите изисква да се обособи Звено за мониторинг и
оценка (ЗМО) с ясни и конкретни задачи и отговорности, което да разполага относителна
независимост от преките изпълнители на услугите и мерките за социално включване.
Структура: ЗМО ще се създаде в рамките на Областна управа и ще да работи в
партньорство/в мрежа с РДСП и териториалните работни групи по общини. ЗМО се създава
като структура към Областна управа – Силистра с решение на Областния съвет за развитие в
област Силистра и издаване на заповед на Областния управител. ЗМО може да бъде
изградено в рамките на дирекцията за стратегии и програми. Участието и отговорностите на
експертите от РДСП се съгласува с ръководството на АСП.
Основният екип на ЗМО обхваща 3 души на частично време – 1 от Областна управа и 2
от РДСП, които работят по трудов договор в посочените институции и са натоварени с
допълнителни конкретни задължения за прилагане на системата за мониторинг и оценка на
Областната стратегия. Новите им задължения по мониторинга и оценката се включват в
длъжностните характеристики, като се препланира работното им време с оглед поемането на
новите отговорности.
Разширеният екип – участници в дейностите по мониторинг и оценка – включва
координаторите на Териториалните работни групи във всяка община от областта,
представител на регионалното звено на ДАЗД и по 1 представител на ДСП или на отдел
“Социална закрила” от всяка община. В рамките на стратегията са предвидени
специализирани обучения на екипите на ЗМО за усвояване на базисни познания и умения по
мониторинг и оценка, събиране и обработване на данни и пр., както обучение чрез практика
и консултации с експерти в процеса на работа.
Задачите и отговорностите на ЗМО се разпределят между двата екипа:
Основен екип:
• Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в област Силистра;
•

Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува дългосрочните и
годишните оперативни планове за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията;

•

Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в
общините в областта;

•

Предоставя консултации и практически съвети на доставчиците на услуги за подобряване
на дейностите по места;

•

Консултира и осигурява методическа помощ за доставчиците и персонала на социалните
услуги (предоставяна при посещения на място, по телефона или по електронна поща от
представителите на РДСП в ЗМО);

•

Събира информация на областно ниво и систематизира данните/информацията, подадена
от Териториалните работни групи по общини;
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•

Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се
представя за обсъждане и одобрение на Областния съвет за развитие;

•

Заедно с разширения екип формулира ключовите мониторингови въпроси и въпросите, на
които трябва да даде отговор междинната и крайната оценка;

•

Организира възлагането и провеждането на външна оценка на изпълнението на
Стратегията;

•

Заедно с разширения екип обсъжда заключенията и препоръките от докладите за
мониторинг и оценка;

•

Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката и информира
заинтересованите страни и обществеността за резултатите и препоръките.

•

Разширен екип:
Участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка;

•

Участва в дискусии за определяне на ключовите въпроси на мониторинга и оценката и
представя коментари по докладите за мониторинг и оценка;

•

Събира информация за базовите индикатори по общини;

•

Събира и систематизира текуща информация за социалните услуги и дейности;

•

Оказва съдействие и логистика за проучвания, оценки и други дейности, осъществявани
от външни експерти или организации в съответната община;

•

Организира дискусии по общини за обсъждане на заключенията и препоръките от
докладите за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията.
4.5.4.Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка

Планът за действие по прилагането на системата за мониторинг и оценка предвижда
разработване и приемане на:
• дългосрочни планове за тригодишен период – първият период обхваща 20102012 г. и вторият период - 2013-2015 г.;
•

годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка за всяка
година от изпълнението на стратегията.

Дългосрочните и годишните планове за мониторинг и оценка се разработват от
основния екип на ЗМО, съгласуват се с разширения екип и се внасят за приемане от
Областния съвет за развитие като част от годишния отчет по изпълнението на Стратегията и
оперативния план за действие през следващата година.
Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват:
• Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място,
доклади от мониторинговите посещения;
•

Създаване и постоянно актуализиране на база данни на областно ниво с разбивка по
общини, територии, теми, рискови групи и пр.;

•

Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори за
ситуацията;

•

Събиране на информация и анализ на индикаторите за прогреса в изпълнението на
Стратегията;

•

Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на
Стратегията;

•

Провеждане на междинна оценка на релевантността и ефективността на Стратегията - в
края на третата година от външен екип от експерти. Заключенията и препоръките от
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Междинната оценка се използват при планирането на следващия тригодишен период от
изпълнението на Стратегията;
•

Финална оценка на ефективността и въздействието на Стратегията – провежда се в края
на шестата година от външен експертен екип. Заключенията и препоръките от оценката
се използват при разработването на Областния план за регионално развитие за следващия
период след 2015 година;

•

Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката;

•

Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните
направления, целите, дейностите на Стратегията.

В зависимост от наличните ресурси могат да се планират и допълнителни дейности на
ЗМО като:
• тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни направления или
върху една или повече групи дейности;
•

проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране на нови дейности и/или
иновативни услуги по целите на Стратегията.

5.Ресурси
5.1.Финансова рамка и източници за финансиране на социалните услуги в община
Кайнарджа
Основни източници за финансиране на социалните услуги са:
•

държавния бюджет – за делегираните от държавата дейности;

•

общинския бюджет – за местни дейности, за съфинансиране на социални проекти, за
капиталови разходи и инвестиции;

•

външни източници – средства от национални, европейски и други фондове и
организации, работещи в областта на социалните услуги.

Значителна част от социалните услуги в общността се финансират от държавния
бюджет по силата на сега действащото законодателство чрез определените единни разходни
стандарти за издръжка.
В зависимост от финансовите възможности на общината част от общинските бюджети
се използват за финансиране на социални услуги – местни дейности. В община Кайнарджа за
финансиране на местните дейности Домашен социален патронаж и Обществена трапезария
за деца се изразходва 1/3 от бюджета за социални услуги.От местни приходи се предвиждат и
средства за съфинансиране на проекти по национални, европейски и други програми в
социалния сектор.
По различни оперативни програми общината кандидатства с проекти за предоставяне
на социални услуги като след приключване на проектните дейности тези услуги могат да
станат държавни дейности.
За финансовото обезпечаване на дейностите по предоставяне на социалните услуги в
община Кайнарджа, предвидени в Стратегията за периода 2010 – 2015 г., са необходими
средства в размер на 6 817 772 лв., в това число за делегирани държавни дейности –5 637
772 лв., за местни дейности – 980 000 лв. и за капиталови разходи – 200 000 лв.
Разчетите са направени съгласно действащите единни разходни стандарти за 2010 г. и
утвърдените за финансиране на делегираните от държавата дейности за функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи” за 2011 г. с Решение № 715 на Министерски съвет от
01.10.2010 г.
Във финансовия анализ са включени и новите за 2011 г. социални услуги /личен и
социален асистент/, които до сега са функционирали по проекти на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” и приключват проектните си дейности в рамките на 2011 г.
В прогнозните разчети са отразени и необходимите средства за предоставяне на услуги,
финансирани от местни приходи, както и такива, предоставени на външни доставчици.
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5.1.1. Социални услуги, финансирани от държавния бюджет
За развитието на социалните услуги и тяхното финасиране се разчита основно на
предоставените от държавния бюджет средства. Разпределението на разходите за издръжка
като абсолютна стойност и относителен дял по години е представено в следващата таблица:
Средства, необходими за издръжка на социалните услуги – държавна дейност в в
община Кайнарджа, област Силистра по години за периода 2010 г. – 2015 г.

Година/Община
КАЙНАРДЖА
За издръжка
Относителен дял в %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

317240

711280

757840

1260220

1295596

1295596

5637772

5.45%

7.45%

6.47%

9.54%

9.55%

9.45%

7.99%

5.1.2. Социални услуги, финансирани от общинския бюджет
Социалните услуги, финансирани от местния бюджет, са Домашен социален патронаж /ДСП/
и Обществена трапезария. Услугата ДСП основно се развива в Кайнарджа, Голеш, Средище.
Обхванати са потребители освен от изброените селища и такива от Краново и
Войново.Доставчик на услугата е общината. Относителният дял на средствата, които се
заделят в общината за социални услуги – местни дейности - на общината спрямо средствата
в цялата област е е 11,17 %.
Разпределението на средствата по години и по общини за издръжка на социалните услуги,
финансирани от местния бюджет, е представено в следващата таблица:
Средства, необходими за издръжка на социалните услуги - местна дейност в община Кайнарджа, област Силистра по години за периода 2010– 2015 г.
Година/Община

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

КАЙНАРДЖА
За издръжка

156000

160000

166000

166000

166000

166000

980000

Относителен дял в %

12.52%

12.26%

11.14%

10.66%

10.34%

10.12%

11.17%

5.1.3. Средства, необходими за капиталови разходи и инвестиции
Очакваните промени относно финансирането на социалните услуги без съмнение ще
засегнат и възможностите за отпускане и усвояване на средства за инвестиционни и
капиталови разходи. В резултат на констатираните пропуски в направленията на сега
действащите оперативни програми, отнасящи се до социалния сектор, се очаква те поактивно и целенасочено да бъдат обвързани със социалните потребности на населението.
Недостигащите средства за инвестиции, които държавният бюджет сега не може да осигури,
ще могат да се финансират по мерки на нови оперативни програми. За целта е необходимо
общината да имат предварително подготвени проекти, които да започнат своята реализация
при първа възможност в рамките на прогнозния период.
За капиталови разходи в социалния сектор на община Кайнарджа са предвидени
средства в размер на 200 000 лв. като през годините ще се променят, в зависимост от
възможностите на общината и перспективата за кандидатстване по проекти.
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Средства, необходими за капиталови разходи в социалния сектор
в община Кайнарджа по години за периода 2010 г. – 2015 г.
Година/Община

2010

КАЙНАРДЖА
За капиталови разходи
Относителен дял в %

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

0

200000

0

0

0

0

200000

0%

43.48%

0%

0%

0%

0%

7.25%

Разпределение на средствата за финансиране на социалните услуги
по години в община Кайнарджа, област Силистра за периода 2010 – 2015 г.
Година/Община
КАЙНАРДЖА
За издръжка

2010

2012

2013

2014

2015

Общо

473240

871280

923840

1426220

1461596

1461596

6617772

0

200000

0

0

0

0

200000

473240

1071280

923840

1426220

1461596

1461596

За капиталови разходи
Общо средства

2011

6817772

Наблюдава се тенденцията за увеличаване на средствата за издръжка, като това се
обяснява с факта, че през прогнозния период е предвидено разкриване на нови социални
услуги и разширяване на съществуващите.
Разпределение на средствата за финансиране от държавния бюджет
и от собствени източници вобщина Кайнарджа по години
Година/Община
КАЙНАРДЖА
Държавен бюджет
Собствени източници
Общо средства

2010
317240
156000
473240

2011
711280
360000
1071280

2012
757840
166000
923840

2013

2014

1260220
166000
1426220

1295596
166000
1461596

2015

Общо

1295596
166000
1461596

5637772
1180000
6817772

Дял на финансовите средства на община Кайнарджа спрямо общата стойност
на финансирането за област Силистра по години
Година/Община
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Общо
Кайнарджа
6.39%
9.48%
6.85%
9.52%
9.50%
9.40%
8.73%
През периода 2010 – 2015 г. в община Кайнарджа ще трябва:
1. Да се открият новите услуги:
ЦНСТ за деца , ЦНСТ за възрастни хора, ЦСРИ за възрастни, ЦОП, Защитено жилище
за самотни възрастни хора, социален асистент, личен асистент,Наблюдавано жилище.
2.Да се развият услугите: Домашен социален патронаж и Обществена трапезария,
ДЦСХ и ДЦХФУ.
Тези услуги биха били ефективни, ако се планират добре дейностите по разкриването
и функционирането им.
5.2.Други необходими ресурси – инфраструктура, сгради и материално-техническа база
В Община Кайнарджа има достатъчно сгради – публична общинска собственост,
които понастоящем се използват, както и други, които биха могли да се използват за
социални услуги.
5.2.1.Сгради
- За услугата Домашен социален патронаж /ДСП/ и Обществена трапезария/ОТ/ се
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използват кухненски помещения и столовите в ОУ - Голеш и ОУ - Средище, както и кухнята
на Домашния социален патронаж в Кайнарджа.
Терените и сградите са собственост на Община Кайнарджа. Брой на сградите - 3, брой на
помещенията - 9. Обща площ на сградите - 300 кв.м
Общото състояние на материалната база е добро,но сградите се нуждаят от основни ремонти
и саниране.
- За услугата ДЦСХ –Кайнарджа
Теренът и сградата са собственост на Община Кайнарджа;
Обща площ на сградата - 200 кв.м
Брой сгради, брой помещения:1 сграда, 12 помещения.
Общо състояние на материалната база:
Добро, но сградата се нуждае от допълнителни помещения за рехабилитация и създаване на
инфраструктура за хора с увреждания, както и саниране на сградата.
- ДЦХФУ – Средище
Теренът и сградата са собственост на Община Кайнарджа
Обща площ на сградата - 448, 55 кв.м
Брой сгради, брой помещения:1 сграда, 10 помещения.
Общо състояние на материалната база - отлично.
5.2.2.Налични сгради, общинска собственост, които биха могли да се използват за
развиване на социалните услуги:
1. Ученическо общежитие – Кайнарджа – застроена площ 1510 кв.м.
2. Училищна сграда - с.Зарник – застр.площ 144 кв.м.
3. Училище – Войново – застр.площ 147 кв.м.
4. Училище – Светослав - застр.площ 305 кв.м.
5. Ритуална зала – Кайнарджа – застр.площ 150 кв.м.
6. Бивша сграда на ТКЗС – Средище;
7. Общински сгради в с.Краново
5.2.3.Инфраструктура
Сградите, които биха могли да се използват за развиване на социални услуги в община
Кайнарджа, са разположени в централните части на селищата. При тях основният проблем е
построяването на инфраструктура за хора с увреждания – проблем, който се отнася за почти
всички сгради – общинска собственост. Сградите са със съхранено електрическо и
водозахранване, за тях е възможно с малък разход на средства да бъде осигурена
телекомуникационна техника.
5.2.4. Материално - техническа база
Наличните социални услуги в община Кайнарджа, които са на държавна издръжка,
разполагат със съвременна материално-техническа база, отговаряща на изаскванията за
осигуряване на добри условия за ползвателите на услугата.
Услугите – общинска дейност – работят с по-скромни ресурси, тъй като общината не е
в състояние да осигури ново оборудване и обновяване на сградния фонд навсякъде.До края
на действие на Стратегията общината ще разполага с добра мрежа от социални услуги,
развити според съвременните изисквания за достоен начин на живот.
5.3.Човешки ресурси – изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията
Важен фактор за развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на
действащите и заложените за разкриване нови дейности. Общината трябва да предвиди
средства за преквалификация на работещите и придобиване на подходяща квалификация за
тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия период. Наред с
това подходяща квалификация и преквалификация трябва да придобият и общинските
служители, които са отговорни за социалните дейности. Във връзка с това е подходящо да се
формират партньорства с обучаващи организации и институции за организиране на
обучителни курсове, финансирани по оперативните програми (ОП Развитие на човешките
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ресурси и ОП Административен капацитет), като всяко обучение трябва да се организира
така, че да предхожда стартирането на новоразкривана услуга.
5.3.1 Управленски персонал
За социалните услуги, предвидено да се разкрият през периода 2010 – 2011 г.,са необходими
следните управленски кадри:
ДЦСХ – Кайнарджа – 1
ДЦВХФУ – Средище – 1
ЦНСТ ЗА ДЕЦА - 1
ЦНСТ за самотни възрастни хора -1
ЦСРИ – 1
ЦОП – 1
Защитено жилище за самотни възрастни хора – 1
Наблюдавано жилище -1
Домашен социален патронаж – 1/2
Обществена трапезария – 1/2
Домашен помощник
Личен асистент
Социален асистент
5.3.2. Брой и структура на необходимия персонал на социалните услуги:
ДЦСХ – Кайнарджа
Необходими човешки ресурси
• Управител и социален работник;
• Трудотерапевт;
• Медицинска сестра;
• Работник / кухня /
ДЦВХФУ – Средище –
Необходими човешки ресурси
• Управител
• Социални работници – 2
• Психолог - гр. договор
• Рехабилитатор
• Медицинска сестра
• Касиер-счетоводител
• Трудотерапевт
• Огняр
• Домакин-снабдител;
• Хигиенист -3
• Музикален педагог - гр. договор
ЦНСТ / Център за настаняване от семеен тип/за деца - Кайнарджа
Необходими човешки ресурси: Екипът от професионалисти се формира на база
конкретните потребности на клиентите. Възможност за почасова заетост на част от
специалистите.
• Управител
• Социален работник
• Психолог
• Педагог
• Детегледачи/възпитатели
• Помощен персонал
ЦНСТ/ Център за настаняване от семеен тип/ за възрастни –Кайнарджа
• Управител
• Социални работници
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• Медицински работници
• Психолог
• Помощен персонал
•
ЦСРИ/Център за социална рехабилитация и интеграция/
• Ръководител
•

Психолог

•

Социален работник

•

Медицинска сестра

•

Трудотерапевт

•

Педагог

•

Кинезитерапевт

•

Логопед

•

Шофьор

•

Хигиенист/санитар и др.

ЦОП/Център за обществена подкрепа/
• Ръководител
• Социален работник
• Психолог
• Педагог
• Организатор информационно-административно обслужване/регистратор
• Специален или социален педагог
• Логопед
Защитено жилище за възрастни хора
• Управител,
• Обгрижващ персонал
• Социален работник
• Психолог
• Други
Възможност за почасова заетост на част от специалистите.
Наблюдавано жилище
• Управител,
• Социален работник
• Психолог
• Трудотерапевт
• Други
Възможност за почасова заетост
5.3.3.План за необходимите обучения и квалификационни курсове:
Планирането на необходимите управленски и други кадри в системата на социалните услуги
в община Кайнарджа е тясно свързано с Функционално Приоритетно направление 4:
Развитие на човешките ресурси .
Това приоритетно направление е в отговор на идентифицираните потребности на
заложените в Общинската стратегия конкретни мерки за обезпечаване на дейностите с
необходимия персонал със съответната квалификация и умения, в които се разглежда
развитието на човешките ресурси на всички етапи на изпълнението – от административния и
организационен капацитет за иницииране на интервенции /планиране на разкриването на
нови услуги, вкл. финансово осигуряване и привличане на средства, до предоставянето на
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социални услуги (администриране и обслужване на клиентите) и изпълнението на конкретни
мерки и дейности за решаване на социалните проблеми на рисковите групи.
Обща цел 4. Изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и
осигуряване на квалифициран персонал за предоставяне на качествени и ефективни
социални услуги .
• Специфична цел 4.1. Включване в работата на Ресурсния център за развитие на
човешките ресурси в област Силистра за квалификация и преквалификация на
кадри за предоставяне на социални услуги
•

Специфична цел 4.2. Стимулиране развитието на административния и
организационния капацитет на общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа
и политики към хора и групи в неравностойно положение;

•

Специфична цел 4.3. Подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на
професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и
стандарти;

•

Специфична цел 4.4. Да се осигури системен контрол и мониторинг върху
качеството на предоставяните социални услуги.

4.1.1. Включване в работата на Ресурсния център за развитие на човешките ресурси в
област Силистра
Специфична цел 4.1. Включване в работата на Ресурсния център за развитие на
човешките ресурси в област Силистра за квалификация и преквалификация на кадри
за предоставяне на социални услуги
Мярка 4.1.1. Изграждане на местен капацитет за подкрепа на развитието на човешките
ресурси в община Кайнарджа
Дейност 4.1.1.1. Изпълнение на дейностите на Ресурсния център, които включват:
• Обучение и консултации – идентифициране на нуждите от обучение, провеждане на
обучения за повишаване на професионалната квалификация на работещите в сферата
на социалните услуги;
•

Методическа подкрепа и предоставяне на актуална информация, свързана със
социалните услуги; Участие в работните групи за методическа подкрепа при
актуализирането на плановете за реформиране, преструктуриране или закриване на
специализираните институции в съответствие с приоритетите и мерките на
настоящата стратегия;

•

Техническа помощ и подкрепа при изграждане и утвърждаване на
междуинституционално и междусекторното партньорство, както и при работата в
мрежа;

•

Подкрепа при разработването на проектни предложения и управляване на проекти в
социалната сфера;

•

Съдействие и подкрепа на Звеното за мониторинг и оценка в дейностите за
подобряване и актуализация на Стратегията в съответствие със заключенията и
препоръките от мониторинга и оценката, както и с настъпилите промени в социалната
среда;

4.1.2.Изграждане на административен и организационен капацитет
Специфична цел 4.2. Да се стимулира развитието на административния и
организационния капацитет на общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и
политики към хора и групи в неравностойно положение.
Мярка 4.2.1. Изграждане на капацитет за управление на социалните услуги
62

Дейност 4.2.1.1. Обучения и консултиране за изграждане на умения за ефективно управление
на социалните услуги в общината и външните доставчици на социални услуги:
1) за иницииране на интервенции/планиране на разкриването на нови услуги;
2) умения за администриране на социални услуги – като държавно делегирана дейност на
общините или на външни доставчици;
3) умения и нагласи за договаряне на социални услуги с външни доставчици.
Дейност 4.2.1.2. Обучения за развитие на капацитета на ОЗД и ХУСУ в Кайнарджа :
• Специализирани модули за повишаване на компетентността на специалистите в
отделите във връзка с прилагането на нормативната уредба и добрите практики за
организиране и управление на социални услуги;
•

Повишаване на ефективността при предоставянето на методическа подкрепа във
връзка с планирането, организирането и управлението на социалните услуги на
територията на общината.

Дейност 4.2.1.3. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучителни модули
за ръководните екипи на социалните услуги с цел развитие на административния и
управленски капацитет, допълнителна квалификация /опит и подобряване на вътрешния
мениджмънт на социалните услуги в община Кайнарджа по отношение на:
• анализа на потребностите от специалисти и поддържащ персонал, развитие на
длъжностните и функционалните характеристики на персонала;
•

подбора и освобождаването на персонал, ориентиране към обучение;

•

ефективното планиране на работните задачи и дейностите по предоставяне на
услугите, съобразно потребностите от развитие на предлаганите социални услуги;

•

въвеждане на иновативни практики за ефективна оценка на положения труд,
съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните
услуги и обвързване възнагражденията на служителите с реалната работа по случаи за
удовлетворяване потребностите на клиентите;

•

добро управление и задържане на специалистите и на помощния персонал и
осигуряване на тяхното непрекъснато развитие;

•

стимулиране на работата в екип и работата в разширени/мултидисциплинарни екипи.

Дейност 4.2.1.4. Обучение и периодични консултации на ръководните екипи на доставчиците
по планиране, осигуряване и ефективното управление на финансовите средства и ресурсите.
Мярка 4.2.2. Адекватно ресурсно обезпечаване на развитието на Дирекцията,
ангажирана с администрирането, управлението и развитието на социалните услуги на
територията на община Кайнарджа.
Дейност 4.2.2.1. Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и
добри практики, с цел развитие на капацитета на екипите в Дирекцията, ангажирана с
управлението на социалните услуги и на доставчиците, които да повишават компетентността
на служителите за:
• познаване и прилагане на съществуващата нормативната уредба и добрите практики
за администриране и управление на социални услуги в България.
•

изследване на потребностите, планиране на вида и обхвата на услуги по превенция на
рисковите фактори и услуги за целевите групи в риск;

•

реформиране и преструктуриране или закриване на съществуващи социални услуги в
съответствие с приоритетите и мерките на настоящата стратегия;

•

финансово планиране и ефективно управление на ресурсите;

Мярка 4.2.3. Изграждане на умения на общинско ниво за усвояване на структурни
фондове с цел:
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•

ефективно използване на възможностите за финансиране от Структурните фондове на
ЕС;

•

капацитет за усвояване на средства от различни национални и международни
донорски програми.

В обученията ще участват представители на общината, екипите, управляващи социалните
услуги в общината, ОЗД, външни доставчици и партньори.
Дейност 4.2.3.1. Обучения и информационни срещи за запознаване, разбиране и ефективно
използване на възможностите на финансовите инструменти от национално финансиране и
Структурните фондове на ЕС
Дейност 4.2.3.2. Осигуряване на поредица от базисни и допълнителни обучения за
придобиване и надграждане на уменията за разработване и подготовка на проектни
предложения:
• основни умения за трансформиране на проблемите в цели за постигане на промяна;
подбор на специфични дейности и методи за интервенция, които осигуряват
постигане на целите; планиране на необходимите финансови, човешки и материални
ресурси за осъществяване на проекта;
•

дефиниране на индикатори за проследяване на резултатите; планиране на мерки за
осигуряване на качество на предоставените услуги, равен достъп и активно участие на
потребителите в развитието и контрола по предоставяне на услугите; планиране на
мерки и дейности за осигуряване на устойчивост и др.

Дейност 4.2.3.3. Развитие на компетенциите за управление на проекти:
• ефективно изпълнение на планираните проектни дейности; добро управление на
наличните ресурси; стимулиране на участието на всички заинтересовани страни;
•

документиране и популяризиране на успешните практики и резултати от реализацията
на проекта; дейности за осигуряване на устойчивост на промяната и др

5.1.2.Развитие на капацитета за предоставяне на социални услуги
Специфична цел 4.3. Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за
развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и
стандарти.
Мярка 4.3.1. Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и споделяне
на добри ефективни практики на персонала в съществуващите социални услуги.
Дейност 4.3.1.1. Организиране и провеждане на специализирани обучения и курсове за
квалификация и преквалификация за персонала в съществуващите социални услуги.
Планират се поредица от обучения за специалистите - социални работници, психолози,
специални педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал, ангажиран в
директното предоставяне на социалните услуги, които да осигурят:
• обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай, свързана с
индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента;
•

осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по
удовлетворяване на неговите потребности, подбор на специфичните дейности,
свързани с предоставянето на социалната услуга;

•

оценка на въздействието на услугата, документиране на добрите практики в работата
по случай и др.

Дейност 4.3.1.2. Развитие и насърчаване на доброволчески практики - осигуряване на
обучение, възможности за обмяна на опит и консултиране по въвеждане на практика за
работа с доброволци при предоставянето на социални услуги на местно ниво.
Дейност 4.3.1.3. Подкрепа и осигуряване на равен достъп до информация, консултации и
обучения на ръководния, специализирания и помощния персонал, ангажиран с
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предоставянето на социални услуги на територията на общината, чрез уебстраницата на
общината, ДСП, РДСП и други информационни канали.
Дейност 4.3.1.4. Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на специфични нови
умения за планиране на професионалното развитие и кариерно израстване, умения за работа
в екип и ефективно общуване, работа по проекти, взаимодействие с различни институции.
Мярка 4.3.3. Осигуряване на капацитет за иновативните услуги и мерки, развитие на нов тип
професионални умения и опит.
Дейност 4.3.3.1. Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за
професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на нови
социални услуги, за да се придобият нов тип управленски умения и практика за:
• създаване на методологии за новите услуги; организация на работата по предоставяне
на новите услуги;
•

изграждане на програми за популяризиране на услугите и спечелване на доверието на
клиентите;

•

развитие на междуинституционалното сътрудничество, както и привличане на
представители на заинтересованите страни - граждани, НПО и пр. в процеса на
осигуряване на ефективността и качеството на новите услуги.

Дейност 4.3.3.2. Организиране на обучения, семинари и конференции за обмяна на опит и
добри практики, осигуряващи развитие на професионалните компетенции за създаване и
прилагане на ефективни системи за управление на човешките ресурси, които представляват
съвкупност от:
• Процедури за подбор на персонал за новите услуги, съобразно предварително
изяснени длъжностни и функционални характеристики за специалистите и помощния
персонал, ангажиран с предоставянето на услугата;
•

Дейности за привличане на специалисти чрез контрактиране с други доставчици на
социални услуги/или с НПО, в рамките на съществуващи или новосъздадени
партньорски взаимодействия на местно и регионално ниво, с цел по-ефективно и
гъвкаво използване на съществуващия набор от специалисти в общините и в областта
или с цел оптимизиране на разходите за високо квалифициран персонал.

Специфична цел 4.4. Да се осигури системен контрол и мониторинг върху качеството
на предоставяните социални услуги.
Мярка 4.4.1. Въвеждане на ефективни системи на контрол върху качеството и за
супервизия в социалните услуги
Дейност 4.4.1.1. Консултиране и подкрепа за изграждане на системи на супервизия на
персонала на социалните услуги
Дейност 4.4.1.2. Обучение за провеждане на супервизия, изработване и разпространение на
обучителни материали – наръчници и програми.
Дейност 4.4.1.3. Осигуряване на възможности за участие в работни срещи, конференции,
обучителни пътувания/стажантски програми и др. тип дейности, осигуряващи обмен на опит
и професионално развитие на управленския екип на доставчиците.
Мярка 4.4.2. Изграждане на умения за мониторинг и оценка
Дейност 4.4.2.1. Обучения на екипите на създаденото Звено за мониторинг и оценка (ЗМО),
които включват следните модули:
• базисни познания за мониторинг и оценка;
•

умения за планиране, изпълнение и координиране на дейности по мониторинг и
оценка;

•

формулиране на индикатори;

•

систематизиране и анализ на данни по определени индикатори.
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Дейност 4.4.1.2. Обучение чрез практика, консултиране и развиване на практически умения
за мониторинг:
• подходи и умения за изграждане на мрежа на местно ниво;
•

методи за събиране на теренна информация;

•

събиране на данни по определени индикатори;

•

консултации и практическо обучение при разработването на аналитични доклади,
формулиране на предложения и препоръки към стратегията.

Предварителен график за провеждането на необходимия брой обучения с персонала
в съществуващите и откриващите се социални услуги
Социална
услуга

Обучение,
Съпътстващо Брой
Година
на
обучаващите
на
предхождащо услугата
се
разкр.
услугата
обучение
на
услугата

Дневен център 2005 г.

-

2011 г.

4/целият
персонал/

Дневен център 2009 г.
за хора с физ
увреждания –
Средище

-

2011 г.

13

Център
за 2011 г.
настаняване
от семеен тип
за деца

2011 г.

Център
за 2012 г.
социална
рехабилитация
и интеграция
за възрастни

2012 г.

Център
за 2013 г.
настаняване
от семеен тип
за възрастни

2013 г.

Център
за 2012 г.
обществена
подкрепа

2012 г.

Защитено
жилище

2014 г.

за стари хора
Кайнарджа

2014 г.

/целият
персонал/
7
/целият
персонал/
2013 г.

8
/целият
персонал/

2014 г.

7
/целият
персонал/

2014 г.

8
/целият
персонал/

2015 г.

7/целият
персонал/

Социален
асистент

2012 г.

20

Личен

2011 г.

20
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асистент
Домашен
помощник

2011 г.

20

Обществена
трапезария и
Домашен
социален
потронаж

2011 г.

10,5

Наблюдавано
жилище

2013

2013

2014-2015

Целият екип

6. Приложение
1. Карта на социалните услуги в Община Кайнарджа

Карта на социалните услуги в община Кайнарджа
2010 – 2015 г.
I.Дневен център за стари хора - Кайнарджа
Вид на услугата
Дневният център за стари хора – Кайнарджа - осъществява комплекс от социални услуги в
общността, които създават условия за цялостно и почасово обслужване на потребителите
през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и
рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното
време и личните контакти.
Местоположение с.Кайнарджа, ул.”Георги Токушев”№ 8; тел.08679 - 487
Административно управление – на подчинение на община Кайнарджа
2)Рискови групи
Възрастни хора без увреждания, живеещи в семейна среда, самотно живеещи стари хора с
ниски доходи, които могат да се обслужват сами.
Териториален обхват – с.Кайнарджа
3) Капацитет на услугата
Стартов капацитет към
Планиран капацитет за
Прогнозен
Община
01.01.2010
2011 г.
капацитет
Капацитет Ползватели Капацитет Ползватели 2012
2015
Кайнарджа

40

40

40

40

48

48

4) Фокус и дейности на услугата
• Здравно и социално консултиране;
• Посредничество с други институции;
• Осигуряване на храна;
• Организиране на свободното време и отдих;
• Трудотевапевтични дейности;
• Рехабилитационни дейности
5) Очаквани резултати:
• Осигуряване на възможности за спокоен и достоен живот на старите хора в
Кайнарджа;
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•

Предоставяне на дневни и почасови грижи на самотно живеещи стари хора;

•

Улесняване на достъпа до адекватна здравна грижа и до социална помощ;

•

Подобрена интеграция в общността на самотно живеещи стари хора;

•

Намаляване на настаняванията в домове за възрастни хора.

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
Сграда и материално-техническа база – наличие на 1 сграда /176,94 кв.м/
с възможност за индивидуална и групова работа с клиенти; зала/място за отдих и занимания
за старите хора;
Обзавеждане и оборудване –
Обзаведени и оборудвани:
2 офиса за персонала;
2 общи помещения за групова работа;
2 складови помещения;
2 сервизни помещения;
1 мокро помещение;
2 помещения за отдих;
1 кухненски офис;
Оборудване за хранене и кухненска техника/ за притопляне на храната и за приготвяне на
топли напитки/
Има възможност за ползване на:
Зала на община Кайнарджа;
Зала в НЧ”Отец Паисий” - Кайнарджа
7) Необходими човешки ресурси
• Управител и социален работник;
• Трудотерапевт;
• Медицинска сестра;
• Работник кухня
8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
• Общинска администрация -Кайнарджа;
• Кметства на територията на община Кайнарджа;
• Дирекция „Социално подпомагане” - Алфатар;
• ДЦВХФУ – Средище;
• Районен здравен център и 2-ма практикуващи лични лекари на територията на
община Кайнарджа;
• НОИ;
• Читалище ”Отец Паисий” - Кайнарджа и неговия филиал във Войново;
• Клубове на пенсионера от област Силистра
• Училищни настоятелства, читалища, НПО, младежки и родителски организации,
социални услуги в общността, от резидентен тип и институции;
9) Бюджет и източници на финансиране:
Инвестиционни разходи
Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за работните
помещения;, разходи за предоставяната услуга; разходи за транспорт, други разходи.
Възможни източници на финансиране:
Държавно делегирано финансиране в рамките на ДЦСХ; Общинско финансиране; От
дарения.

II.Дневен център за възрастни хора с физически увреждания - Средище
1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:
Дневният център за възрастни хора с физически увреждания (ДЦВХУ) е «комплекс от
социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през
деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните,
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образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от
организация на свободното време и личните контакти.
Местоположение – с.Средище, община Кайнарджа
Административно управление – община Кайнарджа е доставчик на услугата, с възможност
за възлагане на външен доставчик.
2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:
Потребители на услугата – възрастни хора с физически увреждания
Териториален обхват – Средище, Войново, Светослав, Каменци, Посев, Давидово
3) Капацитет на услугата
Стартов капацитет към
Планиран капацитет за
Прогнозен
Община
01.01.2010
2011 г.
капацитет
Капацитет Ползватели Капацитет Ползватели 2012 г.
2015 г.
Кайнарджа

50

50

50

50

50

50

4) Фокус и дейности на услугата:
• Дневни и почасови услуги за възрастни хора с увреждания - дневен престой и
храна;
• Рехабилитация – медицинска и социална;
• Медицинско и санитарно обслужване;
• Занимания за организация на личното време;
• Трудотевапевтични дейности;
• Занимания по интереси и организиране на посещения и екскурзии;
• Консултиране - психологическо, социално, здравно и пр.
5) Очаквани резултати:
• Осигуряване на услуги, дневна грижа;
•

Социализация;.

•

Осигуряване на възможности за спокоен и достоен живот на старите хора –
потребители на услугата;

•

Улесняване на достъпа до адекватна здравна грижа и до социална помощ;

•

Подобрена интеграция в общността на самотно живеещи стари хора;

•

Намаляване на настаняванията в домове за възрастни хора.

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
Сграда и материално-техническа база – Сграда, с възможност за индивидуална и групова
работа с клиенти; офис помещение. Достъп до сградата и до всички помещения.
Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване в помещения за индивидуална и
групова работа с възрастни и стари хора сфизически увреждания (съобразено с възрастта и
вида увреждане). Офис-обзавеждане и оборудване. Рехабилитационни уреди и
приспособления.
7) Необходими човешки ресурси
• Управител
• Социални работници – 2
• Психолог - гр. договор
• Рехабилитатор
• Медицинска сестра
• Касиер-счетоводител
• Трудотерапевт
• Огняр
• Домакин-снабдител;
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• Хигиенист -3
• Музикален педагог - гр. договор
• Психолог – гр.договор
8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
Институции от секторите здравеопазване, образование, социални дейности, медиатори от
етнически общности, МВР, съд, прокуратура, общински власти, читалища, НПО, социални
услуги в общността, от резидентен тип и институции, други.
9) Бюджет и източници на финансиране:
Инвестиционни разходи
Разходи за дейността: 262 200 лв.Разходи за работни заплати на персонала; разходи за
работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт.
Възможни източници на финансиране: ДЦВХФУ е услуга в общността, за която има
определен единен стандарт като държавно делегирана дейност - държавно делегирано
финансиране; общинско финансиране; проектно финансиране; източници от дарения;
фондонабиране

III.Домашен социален патронаж - Кайнарджа
1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:
Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете,
свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните
помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически
помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.
Местоположение – Кайнарджа, Голеш, Средище
Административно управление – на подчинение на община Кайнарджа, с възможност за
възлагане на външен доставчик.
2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:
• Стари хора и лица с увреждания, в това число самотни стари хора и живеещи в
Кайнарджа, Войново, Добруджанка, Голеш, Краново, Средище;
• Хора в пенсионна възраст, живеещи в отдалечени населени места в общината
• Териториален обхват – Кайнарджа, Войново, Добруджанка, Голеш, Краново,
Средище;
3) Капацитет на услугата
Стартов капацитет към
Планиран капацитет за
Прогнозен
Община
01.01.2010
2011 г.
капацитет
Капацитет Ползватели Капацитет Ползватели 2012 г. 2015 г.
Кайнарджа

50

50

50

50

70

70

4) Фокус и дейности на услугата:
Подпомогане на стари хора и лица с увреждания в дейности от всекидневния им живот чрез
предоставяне на модулни пакети от услуги:
Основни дейности в услугата по места:
• Предоставяне на храна по модулен пакет (с възможност на избор от ползвателите)
• Поддържане на лична и битова хигиена;
• Извършване на битови услуги - заплащане на сметки за електроенергия, вода и
телефон; закупуване на продукти и вещи от първа необходимост със средства на
клиента и др.;
• Съдействие при изготвяне на необходими документи за явяване на ТЕЛК;
• Посредничество при извършване на социални и административни услуги;
• Помощ при общуване, поддържане и осъществяване на социални контакти,
занимания и развлечения в дома и извън него;
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Организиране на дейности за уплътняване на свободното време и социални
контакти;
• Здравно-медицинска подкрепа - наблюдение; консултиране; посредничество при
достъп до здравни услуги; осъществяване на връзка с личния лекар, предварително
записване за специализирани здравни прегледи; закупуване на медикаменти при
необходимост; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни
средства при ползватели с увреждане;
• Предоставяне на модулен пакет от услуги за клиенти в села, отдалечени от
общинския център.
• Дейности, изпълнявани в партньорство с/от други институции.
5) Очаквани резултати:
• Оптимизиране на стойността на пакета от храна, предлагана от Домашен социален
патронаж
• Осигурен достъп на стари хора до подкрепа за всекидневни дейности чрез
модулни пакети от услуги;
• Осигурен достъп до здравни и социални услуги на патронираните лица в
изолирани от общинския център села
6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
Сграда и материално-техническа база – самостоятелна сграда или част от общинска сграда
с възможност за обособяване на кухня и няколко помещения за офиси на персонала
Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване според вида на доставката на храна
(готвене на място, кетъринг), офис обзавеждане и оборудване.
Необходим брой специални автомобили за разнос на храна, 1 бр.автомобил за мобилния екип
от специалисти
7) Необходими човешки ресурси
• 1 управител
• 1 Социален работник;
• 1 Домашен помощник;
• 1 мед.сестра ( фелдшер);
• 1 разносвач на храна;
• 1 шофьор - на един автомобил;
• Работници в кухнята – 1 гл.готвач, 1 пом.готвач и работници в кухня според
порциите;
8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
• Кметове на кметства;
• Дирекция Бюро по труда;
• Дирекция Социално подпомагане;
• Районен здравен център;
• Практикуващи лични лекари и МБАЛ;
• други.
9) Бюджет и източници на финансиране:
Инвестиционни разходи
Разходи за дейността: 78 799 лв.Разходи за работни заплати на персонала; разходи за
работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за приготвянето на храна
и транспорт, други.
Възможни източници на финансиране:
• Общински бюджет;
• Източници от дарения;
• Национални програми
•
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IV.Обществена трапезария за деца
1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:
Обществената трапезария е социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите
от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.
Местоположение – с.Кайнарджа, с. Средище, с. Голеш
Административно управление – общините са доставчици на услугата
2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:
Потребители на услугата – Деца на самотни родители, деца на социално слаби семейства,
деца на родители с ниски доходи.
Териториален обхват – Услугата покрива децата от средищните училища в с.Кайнарджа, с.
Средище, с. Голеш т.е. от прилежащите им села Войново, Зарник, Светослав, Полковник
Чолаково, Добруджанка, Посев, Поп Русаново, Давидово.
3) Капацитет на услугата
Община
Кайнарджа

Стартов капацитет към
01.01.2010
Капацитет
Ползватели
192
192

Планиран капацитет за
2011 г.
Капацитет
Ползватели
200
200

Прогнозен
капацитет
2012 г.
2015 г.
212
212

4) Фокус и дейности на услугата:
• Осигуряване на топла и питателна храна през учебната година;
5) Очаквани резултати:
• Предоставяне на храна на деца на самотни родители, на деца от социално слаби
семейства, деца на родители с ниски доходи.
• Осигуряване на безплатна храна на хора с много ниски доходи или на такива,
които са без доходи
6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
Сграда и материално-техническа база – използват се кухните и наличните ресурси на
бившите ученически столове в община Кайнарджа.
Обзавеждане и оборудване – Използва се базата на наличните развити социални услуги кухня и транспорт на Домашен социален патронаж.
7) Необходими човешки ресурси
• Персонал в кухните за приготвяне на храната,
• Шофьор
• Помощен персонал
8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
• Общинската администрация и кметовете на населените места;
• Ръководствата на основните училища в община Кайнарджа;
• Дирекция „Социално подпомагане” и други социални услуги в общността;
• Районен здравен център;
9) Бюджет и източници на финансиране:
Инвестиционни разходи
Разходи за дейността: 30 241 лв.Разходи за работни заплати на персонала; разходи за
работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; други
разходи.
Възможни източници на финансиране: общински бюджет; донорски програми; ФСП;
спонсорство, други.
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V.Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)за деца
VI.Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)за възрастни
1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:
Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) е комплекс от социални услуги, които се
предоставят в среда, близка до семейната.
Местоположение – Кайнарджа.
Административно управление – държавно делегирана дейност, управлявана от община
Кайнарджа, с възможност за възлагане на външен доставчик.
2) Рискови групи
Потребители - Деца, за които са изчерпани възможностите на осигуряване на семейна среда,
с възможности за настаняване на деца с увреждания.
Възрастни без близки хора, възрастни, излезли от домове и СИ.
Териториален обхват - всички населени места от община Кайнарджа.
3) Капацитет на услугата
Община
Кайнарджа
Кайнарджа,
с.Войново

Стартов капацитет към
01.01.2010
Капацитет
Ползватели
0
0
0
0

Планиран капацитет за
2011 г.
Капацитет
Ползватели
8 деца
8 деца
0
0

Прогнозен
капацитет
2012 г.
2015 г.
8 деца
8 деца
0
8
възрастн
и

4) Фокус и дейности на услугата:
• Предоставяне на подслон и ежедневни грижи
• Изграждане на умения за самостоятелен живот /за децата/, социализация;
• Осигуряване на здравни и образователни услуги (извън мястото за живеене)
5) Очаквани резултати:
• намаляване на децата и възрастните в СИ
• осигуряване дългосрочна грижа, близка да семейната среда
6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
Сграда и материално-техническа база – ЦНСТ за деца: Сграда в бившето ученическо
общежитие – Кайнарджа и комплекс от сгради, които дават възможност за социална
интеграция.
Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване, характерно за места за постоянно
живеене/ спални помещения, зала за отдих, зала за групова работа, сервизни помещения,
кухненски офис, зала за хранене, склад, сушилно помещение/.
7) Необходими човешки ресурси: Екипът от професионалисти се формира на база
конкретните потребности на клиентите. Възможност за почасова заетост на част от
специалистите.
• Управител / Социален работник 1
• Детегледачи/възпитатели - 4
• Помощен персонал - 1
За възрастни
• управител
• социални работници
• медицински работници
• психолог
8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
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• ЦОП в общината, социални услуги в общността, от резидентен тип и институции;
• държавна и местна власт;
• институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални дейности;
• НПО, младежки и родителски организации;
• други.
9) Бюджет и източници на финансиране:
Инвестиционни разходи
Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за работните
помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт.
Възможни източници на финансиране: Държавно делегирано финансиране; Общинско
финансиране; Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране

VII.Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)
1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е комплекс от социални услуги,
свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и
професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване.
Местоположение: Кайнарджа
Административно управление – на подчинение на общината, с възможност за възлагане на
външен доставчик. Предвидена възможност за обединение на повече от една услуга и за
междуобщинско сътрудничество с община Алфатар
2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:
• лица с увреждания (физически, умствени и множествени)
• лица с тежки заболявания в домашна среда.
Териториален обхват – нуждаещи се от населените места Кайнарджа, Войново, Зарник,
Светослав
3) Капацитет на услугата
Стартов капацитет към
Планиран капацитет за
Прогнозен
Община
01.01.2010
2011 г.
капацитет
Капацитет Ползватели Капацитет Ползватели 2012 г.
2015 г.
0
0
0
0
20
20
Кайнарджа

4) Фокус и дейности на услугата:
• Медицинска рехабилитация
• Социална рехабилитация
• Консултиране – правно, здравно, социално, психологическо
• Програми за социални умения за самостоятелен живот
• Посредничество пред различни институции
Дейности в домашна среда:
• Консултации и посредничество
• Медицинска рехабилитация
• Обучение на близките за ежедневна рехабилитация
• Кризисна интервенция
5) Очаквани резултати:
• подобряване на достъп до адекватна здравна грижа
•

придобиване на умения и навици за самостоятелен живот
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•

осигуряване на достъпна архитектурна среда, особено в изолираните малки
населени места

•

подобрена интеграция в общността на лица с увреждания

•

предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
Сграда и материално-техническа база – сграда или комплекс от сгради, с възможност за
индивидуална и групова работа с клиенти; рехабилитационна зала; офис помещение и /или
офис на персонала;; общи, складови и сервизни помещения. Осигурен адаптиран достъп до
сградата за хора с колички.
Обзавеждане и оборудване за центъра и филиалите: оборудване на залите с
рехабилитационни уреди и
техника, помощни технически средства. Автомобил за
осигуряване мобилност на услугата; асансьор или платформа.
7) Необходими човешки ресурси
• Ръководител
•

Психолог

•

Социален работник

•

Медицинска сестра

•

Трудотерапевт

•

Педагог

•

Кинезетерапевт

•

Логопед

•

Шофьор

•

Хигиенист/санитар и др.

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
• Дирекции за социално подпомагане;
• ТЕЛК ;
• Бюра по труда за подобряване на възможносдтите за трудова реализация;;
• Районен здравен център, лични лекари, спешна помощ;
• Общинска администрация за подобряване на архитектурния достъпа на хора с
увреждания;
• Други.
9) Бюджет и източници на финансиране:
Инвестиционни разходи
Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за работните
помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт.
Възможни източници на финансиране: ЦСРИ е услуга в общността, за която има
определен единен стандарт като държавно делегирана дейност; Общинско финансиране;
Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране

VIII.Център за обществена подкрепа (ЦОП)
1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:
Центърът за обществена подкрепа е услуга в общността, за превенция на изоставянето на
деца от община Кайнарджа, превенция на отпадането от училище и обучение в умения за
самостоятелен живот на малолетни майки и деца..
Местоположение – село Кайнарджа
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Административно управление – на подчинение на общината, с възможност за възлагане на
външен доставчик.
2) Рискови групи – потребители на услугата:
Деца в риск и техните семейства (деца, отглеждани от един родител, деца в многодетни
семейства, деца, изоставяни на ниво родилен дом и излизащи от ДМСГД; деца на
непълнолетни родители; деца в риск от отпадане от училище; деца с отклоняващо се
поведение; деца жертви на насилие и трафик); Бременни момичета и жени с риск за
изоставяне на децата си.
Териториален обхват – всички населени места от общината, на територията на която е
базиран ЦОП.
3) Капацитет на услугата
Стартов капацитет към
Планиран капацитет за
Прогнозен
Община
01.01.2010
2011 г.
капацитет
Капацитет Ползватели Капацитет Ползватели 2012 г.
2015 г.
Кайнарджа

0

0

0

0

0

100

4) Фокус и дейности на услугата:
• Превенция на изоставянето (конусултиране, посредничество, училище за
бременни; програма семейно планиране, програми за позитивно
родителстване);
• Приемна грижа и осиновяване (обучение, подбор и оценка на
кандидатприемни родители и осиновители, кампании за приемни родители);
• Услуги в подкрепа на роднини и близки за поемане на грижата за детето;
• Реинтеграция в биологичното семейство и интеграция в разширено семейство;
• Превенция от отпадане от училище (консултиране, обучение в социални
умения; програми за свободното време и училищна подкрепа);
• Превенция на зависимости;
• Обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на
младежи, напускащи СИ, съдействие при оказване на подкрепа и консултиране
на лица, навършили 18 години, които напускат специализирани институции и
им предстои да водят независим начин на живот;
• Подкрепа на деца с отклоняващо се поведение и техните семейства
(консултиране на деца и семейства, програми за социални умения, програми за
превенция на отклоняващото се поведение; програми за свободното време);
• Подкрепа на деца, претърпели насилие, и техните семейства - подготовка за
досъдебно изслушване, психологическо консултиране.
5) Очаквани резултати:
• Осигурено обхващане на рисковите групи от община Кайнарджа и
предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск;
• Постигнато обхващане в услуги за превенция на 70% от майките с
новородените в риск от изоставяне;
• Намаляване броя на деца, изоставяни на ниво родилен дом;
• Намаляване броя на децата, отпаднали от училище;
• Намаляване броя на настанените деца в институция;
6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
Сграда и материално-техническа база – сграда, бивше ученическо общежитие в
Кайнарджа с възможност за индивидуална и групова работа; офис помещения. Възможност
за ползване на офис помещения при работа на специалистите в по-малките населени места в
общината – помещения на училищата, читалищата, кметствата и др. Необходими
помещения:
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• Офиси за персонала
• Зала за групова работа
• Стая за директна работа с деца
• Санитарен възел, складови помещения, архив и др.
За селищата извън Кайнарджа:
• Зала за консултиране и индивидуална работа;
• Зала за групова работа;
Обзавеждане и оборудване – дидактически материали за работа с децата, офис оборудване
и техника, автомобил – за предвижване на екипът на ЦОП до филиала и при мобилна работа
в домашна среда.
7) Необходими човешки ресурси
• Ръководител
• Социален работник
• Психолог
• Педагог
• Организатор информационно-административно обслужване/регистратор
• Специален или социален педагог
• Логопед
Организацията на персонала да е гъвкава и екипът от професионалисти се формира на база
конкретните потребности на клиентите. Възможности за почасова заетост на част от
специалистите.
8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
• Институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални дейности –
регионални и местни;
• Общински власти;
• Образователни структури на териоторията на общините за сигнализиране и
процедури за съвместна работа;
• РДСП за работа по осиновяване; Дирекция социално подпомагане (Отдел за
закрила на детето) за процедури по закрила и подкрепа на деца в риск;
социални услуги в общността, от резидентен тип и институции;
• Районен здравен център за сигнализиране на случаи на насилие;
• МВР, Съд, Прокуратура за процедури при случаи на насилие над деца и
предприемане на мерки за закрила;
• Ромски организации за сътрудничество при представяне на услугите на ЦОП в
общността и медиатори от етнически общности;
• Училищни настоятелства, читалища, НПО, младежки и родителски
организации;
• Други.
9) Бюджет и източници на финансиране:
Инвестиционни разходи
Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за работните
помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт.
Възможни източници на финансиране: Държавно делегирано финансиране; Общинско
финансиране; Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране.

IX.Защитено жилище – за възрастни
1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:
Защитените жилища (ЗЖ) са форма на социални услуги, в които хората водят независим
начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
Местоположение – Кайнарджа /за възрастни хора/.
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Териториален обхват – всички населени места от общината
Административно управление – на подчинение на община Кайнарджа, с възможност за
възлагане на външен доставчик.
2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:
Потребители на услугата – 6 възрастни хора
3) Капацитет на услугата
Община

Кайнарджа

Стартов капацитет към
01.01.2010
Капацитет Ползватели
0
0

Планиран капацитет за
2011 г.
Капацитет
Ползватели
0
0

Прогнозен капацитет
2012 г.
6 лица

2015 г.
6 лица

4) Фокус и дейности на услугата:
• Предоставяне на подслон и ежедневни грижи;
• Изграждане на умения за самостоятелен живот;
• Социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и други услуги
в зависимост от нуждите на потребителите.
5) Очаквани резултати:
• Намаляване на лицата в СИ за хора с увреждания
•

Осигуряване дългосрочна грижа, близка да семейната среда

•

Подобрени възможности за
институция

социална интеграция след извеждането от

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
Сграда и материално-техническа база – Сграда или комплекс от сгради, които дават
възможност за постоянно живеене.
Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване, характерно за места за постоянно
живеене- спални помещения, стаи за отдих и почивка, кухни/кухненски боксове, бани и
тоалетни.
7) Необходими човешки ресурси - възможност за почасова заетост на част от
специалистите.
• Управител или ръководител екип,
• Обгрижващ персонал
• Социален работник
• Психолог
• Педагог
• Други
8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
• Община Кайнарджа
•

ДЦВХ, ДЦВХФУ

•

Институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални дейности;

•

НПО;

•

Социални услуги в общността, от резидентен тип и институции;

•

Други.

9) Бюджет и източници на финансиране:
Инвестиционни разходи
Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за работните
помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт.
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Възможни източници на финансиране: Държавно делегирано финансиране; Общинско
финансиране; Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране.

X. Звено «Майка и бебе» /в областния център/
1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:
Звено „Майка и бебе” е социална услуга в общността, която предоставя временно
настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си.
Местоположение - гр.Силистра
Административно управление – на подчинение на община Силистра, с възможност за
възлагане на външен доставчик.
2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:
• двойка майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана
институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално
положение, двойка майка-дете, подложена на насилие);
• бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето си след
раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители,
бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/;
• двойка майка-дете в процес на възстановяване на семейните връзки след
предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в
специализирана институция и е необходим междинен етап на комплексна помощ и
подкрепа за майката, за да може детето отново да се интегрира в семейството.
3) Капацитет на услугата
Стартов капацитет към
Планиран капацитет за
Прогнозен
Община
01.01.2010
2011 г.
капацитет
Капацитет Ползватели Капацитет Ползватели 2012
2015
0

0

4) Фокус и дейности на услугата:
• Насърчава родителската привързаност;
• Подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо
консултиране;
• Предоставяне на подслон и грижи на майката и детето в условия на сигурност и
уважение; осигуряване на подходящи условия за полагане на грижи за майката и
детето;
• Съдействие за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката и
детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания;
осигуряване на благоприятни условия за развитието на детето;
• Предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на
привързаността майка - дете и за развитие на родителските умения;
• Предоставяне на специализирана помощ /консултиране, придружаване,
посредничество/ на майката за подобряване на отношенията с членовете на
семейството и с общността като цяло, за подобряване на социалните умения с цел
предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешното социално
интегриране на двойката майка – дете.
5) Очаквани резултати:
• Намаляване на изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 до 3
години;
• Действаща услуга Звено “Майка и бебе” в гр.Силистра
6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
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Сграда и материално-техническа база – самостоятелна сграда, апартамент, къща с двор,
разположени в тих квартал
Обзавеждане и оборудване
• За всяка майка и нейното бебе:
Спалня
кухненски бокс
санитарни помещения
• Общо за всички майки:
дневна стая за общо ползване от всички майки
перално помещение
• За персонала - работен офис, санитарен възел за персонала, състоящ се от тоалетна
с мивка, складово помещение
7) Необходими човешки ресурси
• Социален работник
• Психолог
• Управител
• Помощен персонал
8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
• Институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални дейности, МВР,
Съд, Прокуратура;
• Общински власти;
• Училищни настоятелства;
• Читалища, НПО, младежки и родителски организации;
• Социални услуги в общността и други.
9) Бюджет и източници на финансиране:
Инвестиционни разходи
Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за работните
помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт, други разходи.
Възможни източници на финансиране: Държавно делегирано финансиране; Общинско
финансиране; Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране
XI. Семеен център /Проект „Социално включване/
1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:
Местоположение – с.Зарник ,общ.Кайнарджа
Териториален обхват – Зарник, Голеш, Добруджанка, Светослав
Административно управление – на подчинение на община Кайнарджа, с възможност за
възлагане на външен доставчик.
2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:
Потребители на услугата – деца от ромски произход в риск на възраст от 3 до 5 г., които не
посещават детска градина и за които родителите не полагат достатъчно грижи, деца с
физически увреждания и техните родители, / самотни родители, родители, които не полагат
достатъчно грижи за децата си, родители без или с ниско образование/.
3) Капацитет на услугата
Община

Кайнарджа

Стартов капацитет към
01.01.2010
Капацитет Ползватели
0
0

Планиран капацитет за
2011 г.
Капацитет
Ползватели
0
0

Прогнозен капацитет
2014 г.
60

2015 г.
60

С.Зарник

4) Фокус и дейности на услугата:
• Предоставяне на дневна почасова грижа
• Изграждане на умения за адаптация и интеграция на децата и родителите
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Социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и други услуги
в зависимост от нуждите на потребителите
• Индивидуална и групова работа с родителите и с децата
• Предлагане на безплатен транспорт до семейния център
• Индивидуална подкрепа на децата /в т.ч. децата с увреждания/ за успешното им
включване в училищния процес
5) Очаквани резултати:
• Осигуряване на грижи за подобряване на езиковата среда;
•

•

Подобрени възможности за социална интеграция;

•

Подобрен достъп до обществени и социални институции;

•

Осигуряване на достъп до общинския център;

•

Достъп до медицинско обслужване

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
Сграда и материално-техническа база – Сграда, която дава възможност за почасово
пребиваване през деня.
Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване, характерно за места за дневни
грижи-стаи за отдих и почивка, зали за консултантски услуги, кухненски боксове, тоалетни,
медицински кабинети в т.ч. стоматологичен.
Автомобил, снабден с платформа за лица с увреждания .
7) Необходими човешки ресурси - възможност за почасова заетост на част от
специалистите.
• Управител или ръководител екип;
• Обгрижващ персонал;
• Социални работници;
• Психолог;
• Педагог;
• Медицински персонал;
• Други
8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
• Община Кайнарджа
•

Училищата на територията на общината

•

Институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални дейности;

•

НПО, младежки и родителски организации;

•

Социални услуги в общността, от резидентен тип и институции;

•

Други.

9) Бюджет и източници на финансиране:Общински бюджет,проекти
Инвестиционни разходи

ХІI.Наблюдавано жилище за младежи, изведени от специализирана
институция.
1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:
Наблюдаваното жилище е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда,
близка до семейната.
Местоположение – Кайнарджа.
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Административно управление – дейност, управлявана от община Кайнарджа, с възможност за
финансиране по проект от ОПРЧР.
2) Рискови групи
Потребители –младежи без близки хора, излезли от домове и СИ.
Териториален обхват - всички населени места от община Кайнарджа.
3) Капацитет на услугата
Община
Кайнарджа

Стартов капацитет към
01.01.2010
Капацитет
Ползватели
0
0

Планиран капацитет за
2011 г.
Капацитет
Ползватели
0
0

Прогнозен
капацитет
2013 г.
2015 г.
8
8
младежи младежи

4) Фокус и дейности на услугата:
• Предоставяне на подслон и адаптиране към самостоятелен живот
• Осигурена системна подкрепа и навременно идинтифициране на риска при
справяне в самостоятелния живот на настанените младежи, социализация;
• Осигуряване на здравни и образователни услуги (извън мястото за живеене)
5) Очаквани резултати:
• Осигурено системно наблюдение и навременно идинтифициране на риска при
справяне в самостоятелния живот на вече възрастните хора /, социализация
• осигуряване дългосрочна грижа, близка да семейната среда
6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване
Сграда и материално-техническа база – Сграда в бившето ученическо общежитие –
Кайнарджа и комплекс от сгради, които дават възможност за социална интеграция.
Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване, характерно за места за постоянно
живеене/ спални помещения, зала за отдих, зала за групова работа, сервизни помещения,
кухненски офис, зала за хранене, склад, сушилно помещение/.
7) Необходими човешки ресурси: Екипът от професионалисти се формира на база
конкретните потребности на клиентите. Възможност за почасова заетост на част от
специалистите.
• Управител
• Социален работник
• Психолог
• Трудотерапевт
8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с:
• Другите социални услуги в общността на община Кайнарджа, от резидентен тип и
институции;
• държавна и местна власт;
• институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални дейности;
• НПО, младежки и родителски организации;
• други.
9) Бюджет и източници на финансиране:
Инвестиционни разходи
Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за предоставяните
услуги; разходи за транспорт.
Възможни източници на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси”Държавно
делегирано финансиране; Общинско финансиране; Проектно финансиране; Източници от
дарения; Фондонабиран
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Използвани съкращения (абревиатури)
АСП
АХУ
ДАЗД
ДБТ
ДВФУ
ДДЛРГ
ДМСГД
ДДМУИ
ДСП
ДВХПР
ДСХ
ДЦДМУ
ДЦДУ
ДЦСХ
ДЦВХУ
ЦНСТ
КЦ
ЗЖ
МБАЛ
МКБППМН
МОМН
МТСП
МФ
НПО
ЗЗД
ОЗД
ООН
Отдел “СЗ”
НП”АХУ”
ОП”РЧР”
НП ”ОСПОЗ”
СА
ЛА
РДСП
РЗОК
РИ на МОМН
РИОКОЗ
РПУ
РЗИ
СИ
СУ
ТЗ
ЦОП
ЦСРИ
СНЦ
НСИ
ЗМО

Агенция за социално подпомагане
Агенция за хора с увреждания
Държавната агенция за закрила на детето
Дирекция Бюро по труда
Дом за възрастни с физически увреждания
Дом за деца лишени от родителски грижи
Дом за медико-социални грижи за деца
Дом за деца и младежи с умствена изостаналост
Дирекция „Социално подпомагане”
Дом за възрастни хора с психични разстройства
Дом за стари хора
Дневен център за деца и младежи с увреждания
Дневен център за деца с увреждания
Дневен център за стари хора
Дневен център за възрастни хора с увреждания
Център за настаняване от семеен тип
Кризисен център
Защитено жилище
Многопрофилна болница за активно лечение
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерството на труда и социалната политика
Министерството на финансите
Неправителствена организация
Закон за закрила на детето
Отдел “Закрила на детето”
Организация на обединените нации
Отдел “Социална закрила”
Национална програма”Асистенти на хора с увреждания”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”
Социален асистент
Личен асистент
Регионална дирекция за социално подпомагане
Регионална здравноосигурителна каса
Регионален инспекторат на Министерството на образованието, младежта и
науката
Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве
Районно полицейско управление
Регионална здравна инспекция
Специализирана институция
Социална услуга
Техническо звено за деинституционализация - УНИЦЕФ
Център за обществена подкрепа
Център за социална рехабилитация и интеграция
Сдружение с нестопанска цел
Национален статистически институт
Звено за мониторинг и оценка
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