Годишен план за действие по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Горна Оряховица (2011-2015 г.)
Община Горна Оряховица
№

Вид дейност /
услуга / мярка

Планов период: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Описание на
дейността (какво е
планирано за
периода), капацитет

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2013 г.
Месец Месец Месец Месец
1-3
4-6
7-9
10-12

Дом за възрастни хора
с умствена
изостаналост
Специализирана
институция

Институция,
предоставяща комплекс
от социални услуги на
лица с умерена, тежка или
дълбока
умствена
изостаналост, установена
с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.
продължаване
на
дейността
капацитет- 80 места

с. Драганово
ул. „Г. С. Раковски”
№ 25

+

+

+

+

Дом за възрастни хора
с физически
увреждания
Специализирана
институция

Институция,
предоставяща комплекс
от социални услуги на
лица
с
физически
увреждания, установени с
експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК.
продължаване
на
дейността
капацитет- 50 места

с.
Горски Горен
Тръмбеш
ул. „Търговска”
№ 11

+

+

+

+

Дневен център за
възрастни хора с
увреждания
Социална услуга в
общността

Комплекс от социални
услуги, които създават
условия
за
цялостно
обслужване
на
потребителите през деня,
свързани с предоставяне
на храна, задоволяване на
ежедневните, здравните,
образователните,
и
рехабилитационните
потребности, както и на
потребностите
от

гр. Горна Оряховица
ул. „Дружба” № 15

+

+

+

+

Финансиране
(източник,
сума)

Изпълняваща
организация,
отговорник

Делегирана
от
държавата дейност
по определен с
решение
на
Министерски
съвет
единен
разходен стандарт
за
финансиране
през 2014 г.

Община
Горна
Оряховица

Делегирана
от
държавата дейност
по определен с
решение
на
Министерски
съвет
единен
разходен стандарт
за
финансиране
през 2014 г.

Община
Горна
Оряховица

Делегирана
от
държавата дейност
по определен с
решение
на
Министерски
съвет
единен
разходен стандарт
за
финансиране
през 2014 г.

Община
Горна
Оряховица

Социални услуги
1.

2.

3.

организация
на
свободното
време
и
личните
контакти.
продължаване
на
дейността
капацитет- 40 места
4.

5.

6.

Дневен център за деца
с увреждания
Социална услуга в
общността

Комплекс от социални
услуги, които създават
условия
за
цялостно
обслужване
на
потребителите през деня,
свързани с предоставяне
на храна, задоволяване на
ежедневните, здравните,
образователните,
и
рехабилитационните
потребности, както и на
потребностите
от
организация
на
свободното
време
и
личните
контакти.
продължаване
на
дейността
капацитет- 40 места

гр. Горна Оряховица
ул. „Дружба” № 15

Защитено жилище
Социална услуга в
общността–
резидентен тип

Социална услуга, в която
хората водят независим
начин
на
живот,
подпомогнати
от
професионалисти.
продължаване
на
дейността
капацитет -8 места

Домашен социален
патронаж
Социална услуга в
общността

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

+

+

+

+

гр. Горна Оряховица
ул. „Бунар Хисар”
№ 17 А

+

+

+

+

гр. Горна Оряховица
ул.”Мано Тодоров”
№1

+

+

+

+

Делегирана
от
държавата дейност
по определен с
решение
на
Министерски
съвет
единен
разходен стандарт
за
финансиране
през 2014 г.

Община
Горна
Оряховица

Делегирана
от
държавата дейност
по определен с
решение
на
Министерски
съвет
единен
разходен стандарт
за
финансиране
през 2014 г.
Местна дейностфинансирана със
средства в размер
определен
с
решение
на
Общински съвет
Горна Оряховица

Сдружение
„Център Мария”

Община
Горна
Оряховица

технически помощни
средства при ползватели с
увреждане;битови услуги.
продължаване
на
дейността
капацитет- 320 места
6А.

7.

8.

Функциониране на
Звено за услуги в
домашна среда към
Домашен социален
патронаж- Горна
Оряховица

Обучени безработни лица
ще предоставят социални
услуги в семейна среда на
хора, които са в частична
или пълна невъзможност
за самообслужване и са в
риск
от
социална
изолация.
продължаване
на
дейността
капацитет70 места

община
Оряховица

Горна

Личен асистент
Социална услуга в
общността

Социална услуга, която
се предоставя в семейна
среда, от лице, полагащо
постоянни грижи за дете
или възрастен с трайно
увреждане, или за тежко
болен, за задоволяване на
ежедневните
му
потребности.

община
Оряховица

Горна

Обществена трапезария
Социална услуга в
общността

продължаване
на
дейността
капацитет- 40 места
Социална
услуга,
насочена
към
задоволяване
на
потребностите от храна за
хора, които не могат да си
я
осигуряват
сами.
продължаване
на

гр. Горна Оряховица
ул.”Мано Тодоров”
№1

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

Проектно
финансиране
Проект „За покачествен живот”
по Схема „Помощ в
дома”
на
ОП
„Развитие
на
човешките
ресурси”
до
19.02.2014 година.
От 20.02.2014 г.
Местна дейностфинансирана
със
средства в размер
определен
с
решение
на
Общински
съвет
Горна Оряховица
Проектно
финансиране

Община
Горна
Оряховица

Проектно
финансиране
от
Фонд
„Социална
закрила”
–
съгласно
сключване
на
договор

Община
Горна
Оряховица

БенефициентАгенция
за
социално
подпомагане
ПартньорОбщина
Горна
Оряховица

дейността
капацитет- 30 места
9.

10.

11.

Приемна грижа
Социална услуга в
общността

Мобилен център за
работа с деца лишени
от родителска грижа
Социална услуга в
общността

Разкриване на
социалната услуга за
деца- „Мобилен център
за информиране,
консултиране,
обучение и подкрепа на
деца”
Социална услуга в
общността

Социална
услуга,
осигуряваща отглеждане
и възпитание в семейна
среда на дете, което е
настанено в семейство на
роднини или близки или в
приемно семейство.
продължаване
на
дейността
капацитет- 10 места
Развиване на умения за
самостоятелен живот и
интеграция в обществото
на деца, лишени от
родителски грижи и в
риск. Осигуряване на
доброволческа подкрепа и
неформално образование.
продължаване
на
дейността
капацитет- 150 места

община
Оряховица

Горна

Основната цел на центъра
е развиване на социални
умения на деца в риск и
деца
с
увреждания,
развитие на социални и
когнитивни умения и
подпомагане
образователния им процес
и
бъдещата
им
професионална
реализация

община
Горна
Оряховица (услугата
е
мобилна
на
областно ниво)

община
Горна
Оряховица,
област
В.Търново (услугата
е
мобилна
на
областно ниво)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Община
Горна
Оряховица

Чуждестранни
организации
Oxford Aid to the
Balkans
Проекти

Сдружение
„ОКСАБ 2006”гр.
Горна
Оряховица

Външно
финансиранедонорски
организации
от
Великобритания

Сдружение
„ЗОВ”,
Горна
Оряховица

ZOV UK
Проекти

разкриване на нова услуга

капацитет- 90 места

12.

Център за социална
рехабилитация и
интеграция на жертви
на домашно насилие

Услугата е ориентирана
към жени, в актуална
ситуация на домашно
насилие.
Включва:

гр. Горна Оряховица
+

+

+

+

Министерство
правосъдието

на

Сдружение
„Център Мария”

над 18год.

Кризисна
интервенция,
емоционална
подкрепа,
консултиране и вземане
на
решения,
психосоциално
и
юридическо консултиране
и
застъпничество,
съдействие за кризисно
настаняване

Социална услуга в
общността

продължаване
на
дейността
капацитет- 30 места
13.

Център за обществена
подкрепа
Социална услуга
общността

14.

Център за настаняване
от семеен тип в гр.
Горна Оряховица
Социална услуга в

в

Комплекс от социални
услуги
за
деца
и
семейства
с
цел
предотвратяване
на
изоставянето на децата и
настаняването
им
в
специализирани
институции; превенция на
насилието и отпадане от
училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца;
обучение в умения за
самостоятелен живот и
социална интеграция на
деца
от
институции;
консултиране и подкрепа
на семейства в риск;
оценяване, обучение и
подкрепа на приемни
родители и осиновители;
консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески
проблеми и прояви.
продължаване
на
дейността
капацитет- 30 места

Гр. Горна Оряховица

Център за настаняване от
семеен тип за деца е
социална услуга, която
предоставя жизнена среда

гр. Горна Оряховица

+

+

+

+

+

+

+

+

Министерство
правосъдието;
Европейска
комисия;
SOS-България

на

Проектното
финансиране
до
31.10.2014 г.
От 01.11.2014 г.
делегирана
от

Сдружение
„Център Мария”

Община
Горна
Оряховица

общността–
резидентен тип

държавата дейност
по определен с
решение
на
Министерски
съвет
единен
разходен стандарт
за
финансиране
през 2014 г.

за пълноценно израстване
и развитие на деца с
увреждания. В центъра се
създава среда близка да
семейната, при която
децата
получават
необходимата
им
индивидуална грижа и
подкрепа за личностно
съзряване и изграждане
на
умения
за
самостоятелен живот.
продължаване
на
дейността
капацитет - 14 деца с
увреждания

15.

Център за обществена
подкрепа
Социална услуга в
общността

Комплекс от социални
услуги,
свързани
с
превенция
на
изоставянето,
на
насилието и отпадане от
училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
обучение в умения за
самостоятелен живот и
социална интеграция на
деца
от
институции,
консултиране и подкрепа
на семейства в риск.

гр. Горна Оряховица
+

+

+

+

+

+

+

+

Делегирана
от
държавата дейност
по определен с
решение
на
Министерски
съвет
единен
разходен стандарт
за
финансиране
през 2014 г.

Община
Горна
Оряховица

Външно
финансиране

Фондация „Алфа
България”

капацитет- 40 места
16.

Център за временно
настаняване
Социална услуга
резидентен тип

–

Центърът за временно
настаняване е услуга,
която има за цел да
предоставя близка до
семейната грижа за лица,
временно или трайно
лишени от дом.
продължаване
на
дейността

гр. Горна Оряховица

капацитет - 14 места

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
1

Участие на общински
служители в обучения

Обучения на тема:
Насилие над деца
(за
специалисти
от
Център „Мария”, О”ЗД”,
РУ”П”, ОбА, Спешна
помощ)
Първи модул: Насилие –
митове
и
твърдения;
Видове насилие; Белези
на
насилието;
Характеристики
на
насилника; Белези на
насилствената
връзка;
Работа с чувства и
преживявания; Кризисна
интервенция.

Двудневно изнесено
обучение

Втори модул: Оценка,
докладване и планиране
на случай; Динамично
интервю.
Мултидисциплинарна
работа.

Двудневно изнесено
обучение

Превенция на трафика:
„Причини за попадане в
трафик и насилствена
проституция.
Рискови
групи.
Подходи
при
работа по превенция на
трафика на жени и деца”
(за специалистите от
общинския
мултидисциплинарен
екип
по
Координационния
механизъм)
„Работа
в
мултидисциплинарен
екип по превенция на
насилието и трафика на
жени и деца”

-

+

-

-

-

-

+

-

+
Двудневно изнесено
обучение

-

-

-

Министерство на
правосъдието

Сдружение
„Център Мария”

Европейска
комисия, Генерална
дирекция
„Вътрешни
работи”- Програма
„Превенция и борба
срещу
престъпленията”

Сдружение
„Център Мария”

Сдружение
„Център Мария”

„Междуорганизационна
работа по превенция на
насилието и трафика на
жени и деца”
Обучения на обучители
по
превенцията
на
насилието и трафика (за
педагози, педагогически
съветници,
училищни
психолози)

Двудневно изнесено
обучение

Горна Оряховица

+

-

-

+

+

+

-

2.
3.

Двудневно изнесено
обучение

Специализирано
обучение за работа с
осиновени
деца
и
осиновители
(за
специалисти от Център
„Мария”, ОбА, и О„ЗД”)

Двудневно изнесено
обучение

+

+

Европейска
комисия-Програма
„Превенция и борба
срещу
престъпленията”

Сдружение
„Център Мария”

„SOS-България”

Сдружение
„Център Мария”

-

Специализирано
обучение по приемна
грижа (за специалисти от
Център „Мария”, О „ЗД”,
ОбА)

Сдружение
„Център Мария”

-

-

-

-

-

Участие на общински
служители в курсове
Участие на общински
служители в семинари

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Сдружение
„Център Мария”

Община
Горна
Оряховица
Община
Горна
Оряховица

1.

2.

Проект
„Стабилизиране на
мултидисциплинарните
екипи по
Координационния
механизъм за
взаимодействие при
работа по случаи на
деца, жертва или в риск
от насилие".

Цел: – създаване на
условия за
ефективно
прилагане
на
Координационния
механизъм за защита на
децата от насилие на
местно и на регионално
ниво.

Област
Търново

Велико

Проект
„Координационен
механизъм
за
превенция на трафика
на жени и деца в две
области на РБългария”.

Цел: Да се създаде модел
за ефективно използване
на интегриран подход в
работата на институциите
и НПО за превенция и
противодействие
на
насилието и трафика на
жени
и
деца
на
територията на област
Велико Търново.

Област
Търново

Велико

+

+

+

+

+

+

+

+

Фондация OAK –
Швейцария

Сдружение
„Център Мария”

Европейска
комисия, Генерална
дирекция
„Вътрешни работи”
по
Програма
„Превенция и борба
срещу
престъпленията”

Сдружение
„Център Мария”

