Годишен план
за развитие на социалните
услуги за 2019 г.
в Община Болярово

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2019 г. в община Болярово е обсъден
на съвместно заседание на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в
община Болярово на 04.04.2018 година. Съгласуван е от председателя на Обществения
съвет и директора на ДСП гр. Елхово. Приет с Решение № 424/27.04.2018 г. на Общински
съвет гр. Болярово
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Социалната политика на Община Болярово е насочена към подобряване качеството на
живот и създаване на благоприятни условия за реализация на нейните граждани.
В съответствие с изискванията на действащото законодателство, социалните услуги в
общината са насочени към подкрепа на хора с увреждания, самотно живеещи стари хора, хора в
пенсионна възраст, лица с увреждания, деца в риск и др.
Възрастното население на територията на община Болярово изпитва непрекъснато
нарастваща потребност от грижи, за да се справи с ежедневието си. Зачестява броя на самотните
възрастни хора, които са самоизолирани от своите увреждания. Оцеляването за тях е
невъзможно без чужда помощ.
Приоритети на социалната политика на Община Болярово са:
o Подобряване качеството на живот и благосъстоянието на представителите на
рисковите социални групи – възрастни хора и деца с увреждания, самотни
възрастни хора, пенсионери, деца и семейства в риск.
o Реална възможност за интеграция на отделни социални групи;
o Осъществяване на реална закрила, равен достъп и възможност на развитие на деца
с увреждания, деца в риск, хора с увреждания и в пенсионна възраст.
o Повишаване качеството и вида на грижите чрез поставяне в центъра интересите на
хората.
o Засилване на дейностите по превенция и реинтеграция;
o Разширяване на източниците за финансиране на социални услуги;
o Достъп до здравеопазване, медицинска и социална интеграция на рисковите
групи;
o Осъществяване на реална закрила, равен достъп и възможност за развитие на
уязвимите социални групи.
o Повишаване на качеството и ефективността на предоставяните социални услуги.
o Разширяване обхвата на обгрижваните лица.
Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват
възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот, насочени към подкрепа на
подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално
включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят
от тях.
І. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на
общината
Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане определя социалните услуги в
две групи:
 Предоставяне на социални услуги в специализирани институции;
 Предоставяне на социални услуги в общността.
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1. Специализирани институции на територията на Община Болярово
На територията на общината са разкрити две специализирани институции за
предоставяне на социални услуги:
1.1. „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” разкрит в село Малко Шарково на
ул. „Язовирска” №16, с капацитет 85 места. Потребителите са настанени в седем блока, като
всеки блок има по три или четири спални помещения, баня и тоалетни. Разполагат с голяма
занималня и просторна столова. Шест от блоковете разполагат с дневна стая за занимания. В
кухнята на дома всеки ден се приготвя топла и разнообразна храна. Отоплението в дома е с
локално парно на дърва и въглища. За всеки блок има по три санитарки, които се грижат и
подпомагат настанените жени в подържане на личната хигиена, хигиената в блока и
пространството между блоковете. Осигурено е 24 часово медицинско обслужване за нуждите на
потребителите. Подобрена е вертикалната планировка в дома за потребителите с увреждания. В
залите за трудотерапия се водят занимания с около 50 най-тежко увредени жени, с които се
работи по програма, разработена съвместно с експерти от Сдружение за подпомагане на домове
за хора с увреждания в чужбина – гр. Кьолн, Германия. Черпейки опит от добрите европейски
практики, ръководството на дома се стреми да въведе на практика най-доброто в обгрижването,
обслужването и социализацията на настанените жени в дома. Основните дейности в дома са
съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги
(регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане). Персонала се
подпомага от представители от различни НПО в своята работа. Екипът на дома е от 46 щатни
бройки, ръководи се от директор и включва социален работник, трудотерапевт, психолог,
фелдшер, медицински сестри, домакин, касиер-домакин, готвач, помощник готвач, работник
кухня, огняр, санитари, шофьор, общ работник, пазач. За ползваната социална услуга
потребителите заплащат такса, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани
от републиканския бюджет. Финансирането на Дома за пълнолетни лица с умствена
изостаналост е чрез делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от общинския
бюджет и дарения.
1.2. „Дом за стари хора” разкрит през месец декември 2009 година в село Воден на ул. „Нико
Пехливанов” №26, с капацитет 30 места.. Потребителите на този вид услуга са лица, навършили
възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за
социално осигуряване, включително и на онези от тях, които имат процент намалена
трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Екипът на Дома за стари хора
се състой от 14 щатни бройки, ръководи се от директор и включва социален работник,
медицински сестри, домакин-касиер, готвач, работник кухня, огняр-общ работник, шофьор,
санитари. Основните дейности в дома са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите
за предоставяне на социални услуги и са насочени към подпомагане и разширяване
възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е
задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални
контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото,
подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата
бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ. За
постигането на тези цели в дома за стари хора се осигурява: Ползване на спално помещение,
мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;
Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от
здравословното състояние и личния избор на потребителите; Съдействие за снабдяване с
медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ; Съдействие при
необходимост от ползване на различни административни услуги; Възможност за самостоятелно
организиране на свободното време (осигурени книги, абонамент за вестници и списания, тихи
игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии по актуални проблеми, и др.); Организиране на
съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честват се лични и
национални празници; Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на
доставчика на социалната услуга, както правата и задълженията на потребителите; Възможност
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за лични контакти с роднини и близки на потребителите. Отоплението в дома е с локално парно
на дърва и въглища. За ползваната социална услуга в Дома за стари хора се заплаща такса в
размер 70 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи,
съгласно разпоредбите на Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от
републиканския бюджет. Финансирането на Дома за стари хора е чрез делегиран държавен
бюджет с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.

2. Социални услуги в общността
Социалните услуги предоставяни в общността, разкрити на територията в община Болярово са:
2.1. „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” разкрито в село Малко Шарково,
ул. „Язовирска” №16 с капацитет 8 жени. През 2005 и началото на 2006 год. с финансовата
помощ на „Сдружението за подпомагане на домове за хора с увреждания в чужбина”- гр.Кьолн Германия, община Болярово и със средства от фонд „Социално подпомагане” е създадено и
функционира защитеното жилище в пределите на дома с капацитет 8 жени. Потребителите на
този вид услуга са пълнолетни лица с лека и средна степен на умствена изостаналост, прекарали
част от живота си в специализираната институция на ДПЛУИ с. Малко Шарково, но имащи
реален шанс за социална интеграция. В защитеното жилище са създадени условия за
подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите.
Осигурен е пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до
семейната. Четири членен екип /санитари/ работи за създаване на трайни и социални битови
навици и умения у потребителите, като предпоставки за водене на пълноценен и независим
живот. Капацитета на защитеното жилище е запълнен. За ползваната социална услуга в
защитеното жилище се заплаща такса в размер 50 на сто от дохода на лицата или такса в размер
на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги,
финансирани от републиканския бюджет. Финансирането на „Защитеното жилище” е чрез
делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.
2.2. „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” разкрито в гр. Болярово, ул.
„Славянска” №1 с капацитет 8 жени. През 2007 г. се реализира проект „Създаване на условия за
изграждане на защитено жилище в гр.Болярово”. Извърши се реконструкция на жилищна сграда
с цел приспособяването и за живот на осем възрастни лица с умствена изостаналост. Създадоха
се условия на хората със специални потребности да живеят в реална градска среда.
Потребителите на този вид услуга са пълнолетни лица с лека и средна степен на умствена
изостаналост, прекарали част от живота си в специализираната институция на ДПЛУИ с. Малко
Шарково, но имащи реален шанс за социална интеграция. В защитеното жилище са създадени
условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на
потребителите. Осигурен е пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда,
близка до семейната. Пет членен екип /социални работници/ работи за създаване на трайни и
социални битови навици и умения у потребителите, като предпоставки за водене на пълноценен
и независим живот. Капацитета на защитеното жилище е запълнен. За ползваната социална
услуга се заплаща такса в размер 50 на сто от дохода на лицата или такса в размер на
действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги,
финансирани от републиканския бюджет. Финансирането на „Защитеното жилище” е чрез
делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.
Потребителите на тези две услуги са изведени от специализираната институция на
ДПЛУИ с. Малко Шарково.
2.3. „Защитено жилище за лица с физически увреждания” разкрито в гр. Болярово, ул.
„Георги Димитров” №16. През 2008г. се извършва преустройство на сградата на бивша детска
градина собственост на общината. Създадоха се условия за достоен живот на 11 лица с
физически увреждания. Потребителите на този вид услуга са пълнолетни лица с трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които, подпомагани от специалисти,
водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Екипът на
защитеното жилище е от 7,5 щатни бройки, ръководи се от управител и включва медицински
фелдшер, готвач, домакин, санитари. За ползваната социална услуга потребителите заплащат
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такса, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския
бюджет. Финансирането на „Защитено жилище за лица с физически увреждания” е чрез
делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.
Осигурени са бюджетни средства за изграждане на платформен лифт за осигуряване на
достъпна среда на потребителите на услугата. С приетите изменения и допълнения на
Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /ППЗСП/ в
сила от 01.01.2018 г. "Защитено жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с
трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които, подпомагани от
специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната.
Капацитетът на услугата е до 8 места. В случаите, когато капацитетът на социалната услуга е
над регламентирания в ППЗСП, при освобождаване на място в услугата Дирекция социално
подпомагане не настанява нови потребители до достигане на максимално определения в ППЗСП
капацитет.
2.4. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция” е открит като
местна дейност от 15.10.2015 г. с Решение №509/29.04.2015 г на Общински съвет Болярово на
адрес: с. Мамарчево, ул. „Тодор Узунов” №9 с капацитет 15 потребители и целева група
възрастни хора с деменция. За откриване на „Център за настаняване от семеен тип” са
необходими подходящи помещения които да отговарят на определени критерии и изисквания.
За тази цел през 2014 г., в резултат на изпълнение на проект финансиран от Публичната
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, се извърши
преустройство на недвижим имот, общинска собственост, представляващ двуетажна масивна
сграда на бивша детска градина – парцел ХV в кв. 39 по плана на с.Мамарчево. От 01.04.2016 г.
услугата е открита като делегирана държавна дейност. Съгласно „Методика за определяне
длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността” е
утвърдена обща численост на персонала 13.5 щатни бройки. Екипът на ЦНСТ се състой от 13.5
щатни бройки и включва: управител – 1 бр, социален работник – 1 бр., трудотерапевт – 1 бр.,
медицински сестри – 2 ,5 бр., домакин – 1 бр., санитар-5 бр., готвач – 1 бр., огняр-поддръжка – 1
бр. Центърът за настаняване от семеен тип осигурява подходящо равнище на интервенция и
подкрепа, което дава възможност на хората да постигнат максимална самостоятелност и
контрол над собствения си живот. Създава се среда за живот близка до семейната, при която
лицата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на
относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите са
насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на
местната общност. Основната цел на предоставяните услуги в Център за настаняване от семеен
тип е осигуряване качество на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на
социално изключване на всяко лице, чрез предоставяне на индивидуализирана грижа и
подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугата. Това е
социална услуга от резидентен тип насочена към възрастни хора с увреждания, които имат
нужда от 24-часова грижа и е делегирана от държавата дейност, която се разкрива на база
идентифицирани потребности на населението в общината от такъв вид услуга. Таксата за
ползването на социалната услуга се определя по Тарифата за таксите за социалните услуги,
финансирани от Републиканския бюджет, съгласно чл. 17, ал 2 от Закона за социалното
подпомагане.
2.5. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”
е открит като местна дейност от 15.10.2015 г. с Решение №510/29.04.2015 г на Общински съвет
Болярово на адрес: с. Мамарчево, ул. „Тодор Узунов” №9 с капацитет 8 потребители и целева
група възрастни хора с физически увреждания за които е налице риск от институционална
грижа. През 2014 г., в резултат на изпълнение на проект финансиран от Публичната
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, се извърши
преустройство на недвижим имот, общинска собственост, представляващ двуетажна масивна
сграда на бивша детска градина – парцел ХV в кв. 39 по плана на с.Мамарчево. „Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” е нова форма на
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социална услуга, насочена към лицата, които имат потребност от 24-часова грижа. Това е
социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база идентифицирани потребности на
населението в общината от такъв вид услуга. Центърът осигурява подходящо равнище на
интервенция и подкрепа, което дава възможност на хората да постигнат максимална
самостоятелност и контрол над собствения си живот. Създава се среда за живот близка до
семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за
водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите
са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота
на местната общност. Основната цел на предоставяните услуги в Център за настаняване от
семеен тип е осигуряване качество на живот, гарантира предоставяне на индивидуализирана
грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугата.
Целевата група включва възрастни хора с физически увреждания, за които е налице риск от
институционална грижа. В „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания” се предоставят краткосрочни и/или дългосрочни услуги в зависимост от
желанието и потребностите на потребителя /съгласно изпълнението на индивидуалния план/.
Съгласно „Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции
и социалните услуги в общността” е утвърдена обща численост на персонала 7 щатни бройки.
Екипът на ЦНСТ се състой от 7 щатни бройки и включва: медицински сестри – 2 бр., санитари
- 4 бр., работник кухня – 1 бр. Лицата заплащат такси за ползването на социалната услуга по
Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет, съгласно
чл. 17, ал 2 от Закона за социалното подпомагане. Със средства от бюджета на общината е
закупено и монтирано съоръжение /платформен лифт/ за осигуряване на достъпна среда на
лицата с увреждания ползващи услугата. Изпращани са предложения до Директора на
Дирекция социално подпомагане гр. Елхово за изготвяне на становище от тяхна страна и
издаване на Заповед от Изпълнителния Директор на АСП гр. София за да бъде услугата
финансирана като делегирана държавна дейност.
2.6. „Център за социална рехабилитация и интеграция” разкрит в гр. Болярово, ул. „Георги
Димитров” №16 с капацитет 25 места. Доставчик на услугата е Община Болярово.
Финасирането на ЦСРИ гр. Болярово е държавно делегирана дейност. Ползватели на услугата
са 25 възрастни хора с различни увреждания от община Болярово. В ЦСРИ се предоставят
краткосрочни и дългосрочни социални услуги. Потребителите се занимават с дейности
уплътняващи свободното им време – игри на шах, карти, гледане и обсъждане на филми,
отбелязване на национални празници, отпразнуване на рожденни и именни дни. За нуждите на
потребителите на услугата е изградена зала за физиотерапия оборудвана с шест апарата и са
назначени специалисти за извършване на тази дейност. Екипът на ЦСРИ се състой от 7 щатни
бройки и включва: управител – 1 бр, социални работници – 2 бр., трудотерапевт – 2 бр., касиердомакин – 1бр., санитар-1бр. За осъществяване на услугата физиотерапия има назначени по
граждански договор лекар физиотерапевт – 1 бр., който извършва прегледи и назначава
процедури два пъти месечно; рехабилитатор – 1 бр., който изпълнява назначените процедури. За
ползваната социална услуга се заплаща такса, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги,
финансирани от републиканския бюджет.
2.7. Социална услуга „Домашен социален патронаж” с местонахождение гр. Болярово, ул.
„Георги Димитров” №16 и капацитет 180 потребители от гр. Болярово и селата на територията
на общината, местна бюджетна дейност, финансирана със собствени средства във функция
“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 524 “Домашен социален патронаж”.
Домашен социален патронаж е социална услуга, предоставяна в домовете на възрастните хора и
хората с увреждания, която е общинска дейност. Ползвателите на този вид услуга са възрастни
и самотно живеещи стари хора, деца и лица с различни увреждания, които са предимно с ниски
доходи. Таксите за социалните услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по
Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ/ в размер на 1,50 лв. за ден за едно лице, което
включва - доставка на топла храна за обяд – супа и основно ястие.
2.8. „Осигуряване на топъл обяд” през месец май 2016 г. за втора година с проектно
предложение общината кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане за разкриване
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на две трапезарии. Дейността по проекта е насочена към най-нуждаещите се жители на
общината ни, а именно в гр. Болярово и селата: Попово, Дъбово, Вълчи извор, Ружица, Камен
връх , Оман, Воден, Ст. Караджово, Мамарчево, Шарково, Златиница, Крайново, Голямо
Крушево, Горска поляна. Проектът цели да се надгради дейността на трапезариите в община
Болярово, финансирани от фонд " Социална закрила" и успешното изпълнение на проект
„Осигуряване на топъл обяд в община Болярово”, финансиран в рамките на процедурата за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP00103.01
„Осигуряване на топъл обяд“ без да дублира дейностите на трапезариите.
В резултат на изпълнение на посочената обща цел на проекта се постигна реализирането на
следните специфични цели:
1. Осигуряване на подкрепа на най-нуждаещите се жители на община Болярово (живеещи в
бедност и/или невъзможност да си осигурят качествена храна) чрез осигуряване на топла храна.
2. Подобряване на условията на живот на хората в неравностойно положение;
3. Повишаване на информираността за възможността за ползване на други социални услуги,
предоставяни на територията на община Болярово, ползване на административни общински
услуги, достъп до здравни и образователни услуги.
4. Информиране на местната общност за приноса на Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица 2014-2020 г. и Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане.
Проект «Осигуряване на топъл обяд в община Болярово» се реализира за общо 106 потребители.
от следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9
от ППЗСП; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; Самотно
живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за
инвалидност; наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност. Стойността на един
храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2,50 лв., което включва: храна
за обяд – супа, основно ястие, хляб. В допълнение към разпределянето на храна на
потребителите се предоставят съпътстващи мерки, които целят намаляване на социалното
изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив
начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура и се изразяват
индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за: възможности за ползване
на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива,
финансирани от ЕСФ; ползване на административни общински услуги; осигуряване на временен
подслон на бездомните лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;
управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и други форми на
подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на
установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.
Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за
европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Проекта се осъществява по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. „Операция тип 3: Осигуряване
на топъл обяд”. Услугата се предоставя в рамките на утвърдения бюджет по проекта от май 2016
г. до април 2020 г. При осигуряване на допълнително финансиране срокът на проекта се
удължава.
2.9. Социална услуга „Личен асистент”, „Домашен помощник”, „Социален асистент”по
проект „Независим живот”. С изпълнението на проект „Независим живот за жителите на
община Болярово”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително
здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на
достъпа до хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за
социално включване и здравеопазване” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” съфинансирана от Европейския съюз
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чрез Европейски социален фонд. Бенефициент по проекта е община Болярово. Общата цел на
проекта е доразвиване на съществуващия център за услуги в домашна среда в Община Болярово
и систематизирано и пълно предоставяне на необходимите социални и здравни услуги на хората
в неравностойно положение в общината. В проекта бяха трудово ангажирани 49 лица в активна
възраст на позициите „Личен асистент”, „Домашен помощник” и „Социален асистент” които
оказваха подкрепа за лична помощ, комунално-битови дейности и подкрепа на социално
включване в дома на потребителите. Специализираните медико-социални услуги се изпълняваха
от медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, управител и социален работник.
Потребителите, които ползваха услугите по настоящата схема, са в обхвата на целевите групи,
съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата схема, както следва: лица с увреждания и
техните семейства и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
По проекта бе осигурена дългосрочна подкрепа в домашна среда и предоставяне на интегрирани
услуги на 130 лица с увреждания и хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за
самообслужване, живеещи на територията на община Болярово. Реализацията на този проект
осигури работа на 49 безработни лица, ангажирани като „Личен асистент”, „Домашен
помощник” и „Социален асистент”. От 01.11.2017 г. до 31.12.2017 г. услугата е удължена с ПМС
№137/05.07.2017 г., а от 01.01.2018 г. услугата е удължена с ПМС 332/2017г. за още една година.
2.10. Социална услуга „Личен асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с
увреждания” - Потребителите на социалната услуга „Личен асистент” са лица и деца с 100 %
трайно намалена възможност за социална адаптация с право на чужда помощ, нуждаещи се от
постоянна грижа.. Близките на потребителите определени за лични асистенти, се грижат за тях в
дома им и задоволяват ежедневните им потребности. Чрез тази програма „Личен асистент” се
осигурява трудова заетост на безработни лица, ползващи право на месечна социална помощ по
реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, или отговарящи
на условията за получаване на този вид помощ. Това са лица, ангажирани ежедневно в
обгрижването на свои близки с увреждания. По този начин се гарантира полагането на
качествени грижи за лицата и децата в домашна среда и по-добър стандарт на живот на
трудещите се и техните семейства.
2.11. Клубове на пенсионера. От местните дейности са разкрити и функционират клубове на
пенсионера в девет населени места на общината /Болярово, Мамарчево, Голямо Крушево,
Воден, Стефан Караджово, Попово, Шарково, Горска поляна, Крайново/. В тях около 300
пенсионери и самотни стари хора, които нямат здравословни проблеми прекарват голяма част
от свободното си време в срещи и занимания според интересите си, поддържат лични и
социални контакти. В някой от клубовете са създадени самодейни певчески групи, които
активно развиват своята дейност. Като участват във фестивали, събори и инициативи във връзка
с осъществяването на Културния календар на Общината. За осъществяването на инициативите
си те получават финансова и методическа помощ от ръковотството на община Болярово.
ІI. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлагат да бъдат открити,
закрити и/или преструктурирани на територията на общината за 2019 г.
През 2019 година на територията на община Болярово е предвидено да бъдат открити и
преструктурирани следните социални услуги:
1. Откриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания” на адрес: с. Мамарчево, ул. „Тодор Узунов” №9 с капацитет 8 места целева група пълнолетни лица с физически увреждания за които е налице риск от
институционална грижа.
2. Преструктуриране на социалната услуга в общността - резидентен тип „Защитено жилище за
лица с физически увреждания”, с адрес ул. „Георги Димитров” №16, гр. Болярово, община
Болярово, с капацитет 11 места в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания” - социалната услуга в общността - резидентен тип, с адрес ул. „Георги
Димитров” №16, гр. Болярово, община Болярово, с капацитет 12 места.
III. Източници на финансиране на социалните услуги
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Основен източник на финансиране на социалните услуги остава републиканския бюджет. От
него ще се финансира главно текущата издръжка на социалните заведения. За общината остава
поддържането и развитието на „Домашен социален патронаж” където се осигурява и доставя
храна за 180 души целогодишно и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания” на адрес: с. Мамарчево, ул. „Тодор Узунов” №9 с капацитет 8
потребители с целева група пълнолетни лица с физически увреждания за които е налице риск от
институционална грижа - общинска дейност, финансирани със собствени средства във функция
“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 524. Изпращани са предложения до
Директора на Дирекция социално подпомагане гр. Елхово за изготвяне на становище от тяхна
страна и издаване на Заповед от Изпълнителния Директор на АСП гр. София за да бъде услугата
финансирана като делегирана държавна дейност. Добра практика е развитието и поддържането
на Клубовете на пенсионера, които също са местна отговорност.
Източниците на финансиране на социалните услуги в Община Болярово:
1. Местните източници главно ще се насочват към поддържането и развитието на Домашен
социален патронаж, другите местни услуги, както и предоставянето на оборотни средства чрез
временни безлихвени заеми от бюджета на общината за реализация на спечелените проекти по
оперативни програми предоставящи социални услуги.
2. Финансирането на инвестициите, свързани с основния ремонт, изграждането на нови обекти
за социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, основно ще се осигурява от
републиканския бюджет.
3. Важен източник са средствата по оперативните програми. Продължават да се реализират
спечелените проекти по оперативни програми предоставящи социални услуги, в рамките на
които се получава финансиране.
4. Средствата за квалификация и преквалификация на социалните работници могат да се
осигурят чрез партньорство с НПО.
5. Увеличаване ролята на неправителствените организации, работещи в сферата на социалните
услуги. Услугите в общността като „домашен помощник”, „личен асистент” и „социален
асистент” успешно могат да се предоставят и от тях.
6. Не трябва да се пренебрегва и ролята на частния капитал. При добре организирана
икономическа и социална среда една част от услугите биха могли да се поемат от стопански
предприемачи, които да предоставят част от социалните услуги срещу конкретно заплащане. В
тази посока може да се направят някои важни стъпки по изграждането на частни домове. По
такъв начин част от недостигащите финансови средства за развитие на някои от социалните
услуги могат да се осигурят косвено и да се създадат необходимите благоприятни условия за
това.

ІV. Други необходими ресурси
Важен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на действащите и
предвидените за разкриване заведения за социални услуги. Общината трябва да предвиди
средства за преквалификация на работещите в социалните заведения 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. Така че към
групата на обучаващите трябва да се предвидят и работещите сега общински служители. Във
връзка с това да се формират партньорства с обучаващи организации и институции за
организиране на обучителни курсове, финансирани по оперативните програми. Всяко обучение
да се организира така, че да предхожда стартирането на ново разкривана социална услуга.
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V. Дейности за развитие на социалните услуги за 2019 г. в Община Болярово
Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация
Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на лица и групи. Подкрепа за интеграция на
семейства и общности.
1.1. За деца с увреждания и деца в риск и техните семейства
Цел

Срок

Финансово осигуряване

До края на
отчетната
година

В рамките на утвърдения
бюджет
на
отговорната
институция

2.1. Оценка на предоставяните социални услуги за Д „СП” – Елхово,
деца и семейства в общността, анализ на Община Болярово,
потребностите от такива услуги и разработване на Обществен съвет
общинска политика за развитието им.

2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет

2.2.Подкрепа на семействата, които имат деца с Д „СП” – Елхово,
увреждания и ги отглеждат в семейна среда чрез Община Болярово
програмите, които предлагат грижи в домашна
среда

2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет по проекта

Услуга / дейност / мярка

Отговорни органи

1.
Подобряване 1.1. Предлагане на услуги и форми за подкрепа по Д „СП” – Елхово
грижата за децата в време на майчинство.
Д „ БТ”- Елхово
семейството

2. Оптимизиране на
грижата за деца с
увреждания и деца в
риск
и
техните
семейства
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1.2. За деца и лица с увреждания
1.
Подобряване
качеството на живот и
осигуряване на помощ
и подкрепа на деца,
лица и възрастни с
увреждания

1.1. Изпълнение на проект „Личен асистент” по
Национална програма - разширяване на обхвата
на услугите, които предлагат домашни грижи за
деца и лица с увреждания и увеличаване броя на
потребителите;
1.2. Изпълнение на проекти по Оперативна
програма - разширяване на обхвата на услугите,
които предлагат домашни грижи за деца и лица с
увреждания
и
увеличаване
броя
на
потребителите;
1.3. Изпълнение на проект „Осигуряване на топъл
обяд”, Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица;
1.4. ЦСРИ гр. Болярово Развиване на мобилни
услуги, които да обхванат хората с увреждания в
цялата община и да осигурят достъп до услуги в
семейна среда за децата и хората с увреждания,
живеещи в малки изолирани населени места;
1.5. Домашен социален патронаж.

Д „СП”, Д „БТ”
2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

Община Болярово,
екипи
по
проектите

2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет по проекта

Община Болярово

2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет по проекта

Община Болярово
и екипът от ЦСРИ

2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет

Община Болярово

2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет,местна бюджетна
дейност,
финансирана
със собствени средства

2019 г.

В
рамките
утвърдените проекти

2, Осигуряване на 2.1 Адаптиране на достъпна инфраструктура и Община Болярово
достъпна среда и на достъпна архитектурна среда
и
екипи
на
достъп до средата
проекти

на
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1.3. За възрастни лица и стари хора
1.
Подобряване 1.1. Изпълнение на проект „Осигуряване на топъл Община Болярово
качеството на живот и обяд”
осигуряване на помощ
и подкрепа на лица и
семейства
в
неравностойно
положение
1.2. Изпълнение на проект „Независим живот” по Община Болярово,
ОП „РЧР”, удължен с ПМС 332/2017г.
екипа
по
изпълнение
на
ПМС 332

2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет по проекта. При
осигурени допълнителни
средства
срокът
на
проекта продължава.

2019 г

В рамките на утвърдения
бюджет по ПМС 332

2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет,местна бюджетна
дейност,
финансирана
със собствени средства

2.Предоставяне
на 2.1. Поддържане на клубове на пенсионера и Община Болярово
възможност за лични и съдействие за организиране на полезни срещи по Общински съвет
социални контакти
желание
Болярово

2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет

3.Осигуряване помощ 3.1. Подпомагане на нуждаещи се граждани от Община Болярово,
и
подкрепа
на община Болярово. (по решение на Общински Обществен съвет
нуждаещи се граждани съвет Болярово)
от община Болярово

2019 г.

В рамките на утвърдения
бюджет

1.3. Домашен социален патронаж

Община Болярово
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Направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа
Обща цел 2. Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции, чрез:
1, Реформиране на
институционалната
грижа за възрастни
хора

1.1 Създаване на работни групи за разработване Община Болярово
на планове за подобряване на материалната база и Обществен съвет,
качеството на социалните услуги в ДПЛУИ с. М. Д „СП” – Елхово,
Шарково, ДСХ с. Воден, за консултиране и
подкрепа на процеса на деинституционализация
чрез провеждане на срещи, посещения на място,
дискусии, съвместна разработка на предложения.

2. Предоставяне на
социални услуги –
резидентен
типЗащитено
жилище,
ЦНСТ

2.1. Продължаване и развитие на дейностите в
Защитените жилища и Центровете за настаняване
от семеен тип в община Болярово и подобряване
качеството на социалните, образователни,
здравни и други услуги в зависимост от нуждите
на потребителите.

Община Болярово,
Обществен съвет,
Д „СП” – Елхово
Защитените
жилища, ЦНСТ

2019г.

постоянен

Държавно
Финансиране

Държавно
Финансиране.
В рамките на утвърдения
бюджет

Направление 3: Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги
Обща цел 3: Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните
услуги на територията на община Болярово, с активното участие на всички заинтересовани страни
1.Развитие
на
професионалната
квалификация
и
умения
за
предоставяне
на
качествени социални
услуги

1.1. Осигуряване на поредица от обучения за Община Болярово
специалистите - социални работници, психолози, екипи на отделните
рехабилитатори и др., както и за помощния социални услуги
персонал, ангажиран в директното предоставяне
на социалните услуги. Провеждане на вътрешна и
външна квалификационна и обучителна дейност
за
повишаване
на
компетентността
на
специалистите
в
областта
на
видовете
рехабилитации и терапии.

2019г.

Държавно
финансиране
В рамките на утвърдения
бюджет
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1.1. Организиране на работни срещи и семинари Община Болярово
съвместно с екипи от страната за обмяна на екипи на отделните
добри практики и иновации в областта на социални услуги
социалните услугите в общността.

2019г.

Държавно
финансиране
В рамките на утвърдения
бюджет

1.2. Провеждане на обучения, които да осигурят Община Болярово
усвояване на специфични умения за екипи на отделните
планиране на професионалното развитие и социални услуги
кариерно израстване, умения за работа в екип
и ефективно общуване, работа по проекти,
взаимодействие с различни институции, и др.

2019г.
.

Държавно
финансиране
В рамките на утвърдения
бюджет

Направление 4: Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги
Обща цел 4. Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности на достъп на потребителите до тях чрез
развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество
1.Запознаване
на
обществеността
с
проблемите на децата
със спецефични нужди
и техните семейства ,
проблемите на хората с
увреждания и самотно
живеещите стари хора

1.1. Изготвяне на материали, популяризиращи Община Болярово,
социалните услуги и дейността на ЦСРИ, ЗЖ, ЦСРИ, ЗЖ, ЦНСТ,
ЦНСТ и ДСП в средствата за масова информация. ДСП, медии

2019г.
.

В рамките на утвърдения
бюджет

1.2. Регионална среща по проблемите на хората с Община Болярово
увреждания и самотноживеещите стари хора

2019г.
.

В рамките на утвърдения
бюджет
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2.
Стимулиране
развиване
междуобщинско
партньорство
социалните услуги

и 2.1. Разширяване на партньорствата и съвместна
на дейност
с
НПО,
чрез
насърчаване
взаимодействието между различните ангажирани
на институции

3.
Развиване
на
ефективни механизми
за
междусекторно
сътрудничество
и
услуги

Община Болярово,
социални
услуги,
медии,
НПО,
различни
институции

2019г.
.

В рамките на утвърдения
бюджет

3.1. Провеждане на съвместни дейности между Община Болярово
потребители от ЦСРИ, ЦНСТ, ЗЖ изградени на ЦСРИ, ЦНСТ, ЗЖ
територията на община Болярово

2019г.

Държавно
финансиране

3.2.Участие на доброволци от учебните заведения Обществен
съвет,
и Клубове на пенсионера в дейности, провеждани учебните заведения
в социалните заведения
и
Клубове
на
пенсионера

2019г.

Общински бюджет

Предлага,
София Минева
Главен експерт в отдел „ХД”
Съгласен,
Мария Чанева
Секретар на община Болярово
Изготвил: Д. Кирова
Специалист в отдел „ХД“

15

16

