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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017 Г. – 2018 Г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2017г. - 2018г.
Аналитична част
Настоящият план за 2017 г. – 2018 г. представя основните насоки за развитие на социалните услуги на територията на
Община Ямбол през 2017 г. и е съобразен с целите, приоритетите, дейностите при формирането и провеждането на социалната
политика, заложени в Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2016 г. – 2020 г.) и Стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Ямбол (2016 г. - 2020 г.).
За 2017 г. - 2018 г. в Годишния план за развитие на социалните услуги е планирано запазване на съществуващата мрежа от
социални услуги в общността за деца и възрастни. Те ще продължат да се предоставят като държавно делегирана дейност със
запазване капацитета на услугите. Ще работи един Център за обществена подкрепа, един Дневен център за деца с увреждания, един
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни и Домашен социален патронаж. Намеренията на Община
Ямбол като доставчик на социални услуги е през следващия едногодишен период да предприеме действия относно промяна на вида
/профила/ на социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“. Възможно е ДЦДУ да остане да работи като такъв, но
предвиждаме с промяната му в Дневен център за деца и младежи с увреждания, да бъдат обхванати и потребители на възраст до
35 години. Това се налага предвид промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и по-точно новите
видове социални услуги, които следва да бъдат структурирани и да функционират от 2018 г. Въпрос на анализ и уточнение са:
 осигуряването на човешки ресурс /общините, които нямат подходящи специалисти, канят външен доставчик за управление на
услугата/;
 капацитета на услугата.
Резидентни услуги за деца и младежи през 2017 г. ще се предоставят в :
 три Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания;
 един Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания;
 едно Защитено жилище за лица с умствена изостаналост.
Предвид здравословното състояние на потребителите в Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания
и необходимостта от средства за задоволяване на потребностите на тежко болните деца и младежи в тези социални услуги, ще
бъдат предприети действия за:
 промяна вида /профила/ на един от Центровете, а именно – от „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с
увреждания“ с адрес: гр. Ямбол, ул. „Ямболска комуна“ № 70 в „Център за настаняване от семеен тип за младежи с
увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Ямболска комуна“ № 70. Към
настоящия момент тежко болните и лежащи деца /5 деца с детска церебрална парализа и 5 деца с умствена изостаналост,
от които три с тежка умствена изостаналост, едно с дълбока умствена изостаналост и едно с умерена умствена

изостаналост/ се обгрижват от персонала в услугите, което затруднява осигуряването на качествена и адекватна услуга
и за останалите потребители.
През месец декември 2016 г. Община Ямбол внесе в Общински съвет - Ямбол предложение за преобразуване/профилиране на
съществуващите пет социални услуги от резидентен тип – четири ЦНСТ –та и едно Защитено жилище. С Решение от 29.12.2016
г., Общински съвет Ямбол реши, четирите Центъра за настаняване от семеен тип за деца/ младежи на територията на Община
Ямбол да бъдат променени на:
 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 120, от 2018 г.
да бъде променен в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;
 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Зорница“ № 20, от 2018 г. да
бъде променен в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания;
 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Ямболска комуна“ № 70, от
2018 г. да бъде променен в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания;
 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Ямболска комуна“ № 72 от
2018 г. да бъде променен в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания;
Промяната на профила на четирите ЦНСТ-та ще бъде в сила от 2018 г. Така ще функционират две ЦНСТ-та за деца - едно за деца
с увреждания и едно за деца без увреждания, както и две ЦНСТ-та за младежи с увреждания.
Предвид промените в нормативната уредба – Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане и след решение на
Общински съвет Ямбол, беше променен вида на социалната услуга от резидентен тип - Защитеното жилище за хора с умствена
изостаналост. Със заповед № РД01-0245/02.03.2017 г. на Изпълнителния директор на АСП, считано от 02.03.2017 г. тя функционира
като Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост.
През 2017 г. продължава предоставянето на услуги в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж.
Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж беше създадено през предходния програмен период, по
процедура „Помощ в дома”. Община Ямбол е бенефициент по проект BG05М9ОР001-2.002-0061-С001 „Осигуряване на подкрепа за
независим живот за хора в неравностойно положение“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“.
Целта е да се надгради създадения устойчив модел за осигуряване на независим живот и предоставяне на услуги в домашна среда на
хора, които са в пълно или частична невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Именно, чрез Звеното за
услуги в домашна среда се осигурява почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или социални услуги в
домашна среда.
Годишният план за развитие на социалните услуги през 2017 г. - 2018 г. предвижда запазване дейността на две
специализирани институции за деца и възрастни: Дом за медико - социални грижи за деца и Дом за стари хора.

Дейността на ДМСГД е нормативно уредена в Закона за здравеопазването, Правилника за устройството и дейността на Домовете
за медико-социални грижи за деца и др. подзаконова нормативна уредба. Предстоящото преструктурирането на ДМСГД ще е
инициирано от Министерство на здравеопазването. Легловата база на ДМСГД към настоящия момент е 50 места.
Относно специализираната институция Дом за стари хора, предвиждаме увеличаване капацитета на услугата с 35 места /от 202
на 237 места/ и създаването на филиал към Дома в подходяща сграда. Увеличаването на капацитета на услугата ще се обезпечи от
освободения ресурс от друга социална услуга на принципа „компенсаторна замяна”.
Услугите в Раздел II, които Община Ямбол ще реализира през периода 2017-2018 г., са: Проект „Приеми ме 2015 г.“ по който
Община Ямбол е партньор и предоставя услугата „Приемна грижа“, Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол” по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, финансирана от фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица в България, Проект „Осигуряване на подкрепа за независим живот на хора в неравностойно положение“
по ОП“РЧР“ 2014-2020, Проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център Ямбол“ по ОП „РЧР“ 2014-2020.
През 2017 г. продължава предоставянето на социалната услуга Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“, който
надгражда Проект „И аз имам семейство“. Целта на процедурата е:
• Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на
заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на
нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители;
• Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна
грижа“ и активна семейна подкрепа.
От месец ноември 2016 г. се промени модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“, а именно - създаде се
Областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/. Неговата цел е да се разшири обхватът на услугата "Приемна грижа" и да се затвърди
нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане в семейна среда на деца в риск.
Общо за област Ямбол са утвърдени 29 приемни семейства, с 22 настанени деца, и са разпределени както следва:
- За Община Ямбол - 9 приемни семейства, 7 настанени деца;
- За Община Стралджа – 1 приемно семейство, 1 настанено дете;
- За Община Тунджа - 2 приемни семейства, 3 настанени деца;
- За Община Елхово - 17 приемни семейства, 11 настанени деца.
От 01.11.2016 г. Община Ямбол е бенефициент по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол”, заявление за
финансиране № BG05FMOP001-3.002-0193, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP0013.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020,
финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Проектът "Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол" е на стойност 47 437,50 лева и период на изпълнение от 01.11.2016 г. до
30.04.2017 г. Той има за цел да надгради и разшири обхвата на действащите до сега обществени трапезарии и да подпомогне тази
част от населението в града, която получава минимални доходи и трудно осигурява средства за задоволяване на ежедневните
потребности от храна. Проектът е насочен към следните основни целеви групи:
1. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност;
наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност.
2. Скитащи и бездомни лица и деца.
В продължение на шест месеца 150 души в рамките на всеки работен ден получават топъл обяд. Осигурената храна на
представителите на избраните целеви групи се доставя по домовете им чрез Домашен социален патронаж град Ямбол. Предлага се
разнообразна храна, отговаряща на критериите за балансирано хранене, която се приготвя от персонал с необходимата
квалификация.
През 2017 г. продължават дейностите по реализиране на Проект „Осигуряване на подкрепа за независим живот на хора в
неравностойно положение“ по ОП „РЧР“ 2014-2020. Услугите по проекта ще се предоставят до месец август 2017 г. Обхванати са
226 потребители , 165 лица, които обслужват потребителите, са наети на срочен трудов договор. Предоставят се социални услуги
в домашна среда на лица с трайни увреждания и възрасти хора над 65 години, които са в частична или пълна невъзможност да се
самообслужват, при осъществяване на социални контакти, поддържане на домашната среда и извършване на комунално-битови
дейности и самообслужване.
От месец юли 2016 г. Община Ямбол работи по Проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център Ямбол“,
финансиран по ОП РЧР 2014-2020 г. Този проект надгражда Проекта за социално включване „Общностен център - Ямбол за
интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск“, по който Община Ямбол е работила до месец декември
2015 г. В рамките на проекта, до 31.12.2018 г. ще се реализират дейности в следните услуги: Индивидуална и групова работа с деца и
родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина; Индивидуална
педагогическа подкрепа за деца с увреждания; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на
децата за равен старт в училище; Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства,
вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом; Подобряване достъпа до
здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на
заболяванията; Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие
на родителски умения; Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране,
индивидуална работа; Създаване на група за консултиране процеса на предоставяне на услугите.
Община Ямбол е партньор по Проект на Българския червен кръст „Топъл обяд“ , по който се осигурява обяд на 100 деца в
неравностойно положение на територията на община Ямбол. В рамките на проекта са включени деца от единадесет училища.
Периода на проекта е от 12.12.2016 г. до 19.04.2017 г.

Друг Проект, по който Община Ямбол е партньор е „Обществена трапезария“ на територията на община Ямбол 2016 г., по
силата на който се осигурява топъл обяд на хора в неравностойно положение. Проектът се реализира от ЕТ „Стефан Станчев“ гр.
Ямбол.
Годишният план за 2017 г. и изготвената прогноза за 2018 г. е отворен документ и подлежи на допълнения и/или изменения във
времето според потребностите на ползвателите на социални услуги, и възникнали промени в социалната, нормативната и
икономическа среда.
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- пълнолетни лица
на
възраст от 18 до 35 години
с трайни увреждания, за
които се създават условия
за обслужване, отговарящо
на
ежедневните
и
рехабилитационните
им
потребности, както и на
потребности от организация
на свободното им време
Почасова
подкрепа
на
деца/пълнолетни
лица,
свързана с извършване на
рехабилитация и социални
и
психологически
консултации, съдействие за
професионално
ориентиране и реализация,
възстановяване на умения
за водене на самостоятелен
живот,
изготвяне
и
осъществяване
на
индивидуални програми за
социално
включване,
включително за хора със
зависимости
Комплекс от социални

почасови услуги – рехабилитация,
психотерапия,
арт-терапия,
логопедични
занимания,
музикотерапия.
Работа
със
семейства, в които се отглеждат
деца с увреждания

издръжка по ЕРС
2017 г.

В периода 20172018 г. ще се
предприемат
действия промяна
профила
на
услугата - от
Дневен център
за
деца
с
увреждания
в
Дневен център
за
деца
и
младежи с
увреждания

Община Ямбол

41

Община Ямбол

210

41

210

Медицинска
и
социална
рехабилитация; консултации –
социални, правни, здравни,
психологически;
трудотерапия;
умения за самостоятелност.

Численост
на
персонала – 10.5 и
издръжка по ЕРС
2017 г.

Бюджет ДДД

Мобилна услуга за подпомагане на

Численост

Местна дейност

на

социален
патронаж

4.а Звеното за услуги в
домашна среда към
Домашен социален
патронаж

услуги, предоставяни по
домовете,
свързани
с
доставка
на
храна;
поддържане на личната
хигиена и хигиената на
жилищните
помещения,
обитавани от потребителя;
съдействие за снабдяване с
необходимите технически
помощни
средства
и
съоръжения; битови услуги
и др.
Самотно живеещи стари
хора с увреждания и/или
със
затруднения
в
самообслужването, които
имат нужда от грижа в
семейна среда; самотно
живеещи стари хора в
изолирани райони

Община Ямбол

стари хора и лица с увреждания в
дейности от всекидневния им
живот чрез предоставяне на
модулни пакети от услуги.

персонала – 23

Мобилна услуга за подпомагане на
стари хора и лица с увреждания в
дейности от всекидневния им
живот чрез предоставяне на
модулни пакети от услуги.

Численост на
специализирания
персонал – 6
специалисти:1
фелдшер, 3
медицински
сестри, 1
психолог, 1
сътрудник
„Социални
дейности“

Местна дейност

Социални услуги от резидентен тип
1. ЦНСТ за
деца/младежи без
увреждания
ул. „Търговска” № 120

Деца, за които са изчерпани
възможностите
за
осигуряване на семейна
среда

Община Ямбол и
всички
населени
места от областта

12

12

Намаляване на децата в СИ;
Осигуряване
на
дългосрочна
грижа в среда, близка до
семейната; Изграждане на умения
за
самостоятелен
живот;
Осигуряване
на
здравни
и
образователни услуги.

Численост
на
персонала – 10 и
издръжка по ЕРС
2017 г.

Бюджет ДДД
* ЦНСТ за деца
без увреждания,
считано от 2018 г.
ул. „Търговска”
№ 120 с
потребители
деца без
увреждания, с
висока степен на
зависимост от
грижа.

2. Защитено жилище за
лица с умствена
изостаналост,
ул. „Вит” № 81

Пълнолетни лица с трайно
намалена
работоспособност/вид и
степен на увреждане, които,

Община Ямбол

8

8

Извеждане на младежи от СИ;
Осигуряване
на
дългосрочна
грижа в среда, близка до
семейната

Численост
персонала – 5

Бюджет ДДД

на

3. ЦНСТ за
деца/младежи с
увреждания
ул. „Ямболска комуна”
№ 70

подпомагани от
специалисти, водят
относително самостоятелен
начин на живот в среда,
близка до семейната
Деца и младежи с
увреждания от
специализирани
институции и от общността
както и техните семейства

4. ЦНСТ за
деца/младежи с
увреждания
ул. „Ямболска комуна”
№ 72

Деца и младежи с
увреждания от
специализирани
институции и от общността
както и техните семейства

Община Ямбол и
всички
населени
места на
територията на
страната

14

14

Извеждане на деца и младежи от
СИ; Осигуряване на дългосрочна
грижа в среда, близка до
семейната

Численост
на
персонала – 12.25

Община Ямбол и
всички
населени
места на
територията на
страната

14

14

Извеждане на деца и младежи от
СИ; Осигуряване на дългосрочна
грижа в среда, близка до
семейната

Численост
на
персонала – 13

Бюджет ДДД
* ЦНСТ за
младежи с
увреждания,
считано от 2018 г.
ул.
„Ямболска
комуна” № 70 с
потребители
младежи
с
увреждания,
с
висока степен на
зависимост
от
грижа.В периода
2017-2018 г. ще
се предприемат
действия
за
промяна профила
на услугата
в
ЦНСТ
за
младежи
с
увреждания
с
потребност
от
постоянни
медицински
грижи
Бюджет ДДД
* ЦНСТ за
младежи с
увреждания,
считано от 2018 г.
ул.
„Ямболска
комуна” № 72 с
потребители
младежи
с
увреждания,
с
висока степен на
зависимост
от

5. ЦНСТ за
деца/младежи с
увреждания
ж. к. „Зорница” № 20

Деца и младежи с
увреждания от
специализирани
институции и от общността
както и техните семейства

Община Ямбол и
всички
населени
места на
територията на
страната

14

14

Извеждане на деца и младежи от
СИ; Осигуряване на дългосрочна
грижа в среда, близка до
семейната

Численост
на
персонала – 11.75

Профилактика,
диагностика,
рехабилитация и специфични
грижи за деца до 3 годишна
възраст. Създадени са групи от 6
до 8 деца на различна възраст, с
оглед
доближаване
на
отглеждането им до това в семейна
обстановка.
Обособено
е
„Пространство
за
детето
и
семейството”, като самостоятелна
структурна единица. Работи се за
реформиране с цел да се създадат
условия близки до семейната среда
за
промоция,
превенция
и
рехабилитация на физическото и
психично здраве на децата с
повишен медико – социален риск.
Осигуряване на среда максимално
близка
до
семейната
за
задоволяване на потребностите на
настанените лица

Численост
персонала

грижа.
Бюджет ДДД
* ЦНСТ за деца с
увреждания,
считано от 2018 г.
ж. к. „Зорница”
№
20
с
потребители
деца
с
увреждания,
с
висока степен на
зависимост
от
грижа

Специализирани институции
1. ДМСГД

Институционална грижа за
деца от 0 до 3 годишна
възраст

Цялата
област

2. ДСХ

Институционална грижа
за
лица
навършили
възрастта за придобиване
право
на
пенсия
за
осигурителен
стаж
и
възраст съгласно Кодекса за
социално
осигуряване,
включително на онези от
тях, които са с физически

На територията
на цялата страна

50
легла,
към
настоя
щия
момент
са
настане
ни 31
деца

202

237

на

Бюджет
Министерство на
здравеопазването

Численост
на
персонала – 76 и
издръжка по ЕРС
2017 г.

Бюджет ДДД
Забележка:
В
периода
20172018 г. ще бъдат
предприети
действия
за
увеличаване
на
капацитета
на
спец. институция

увреждания и имат процент
намалена
работоспособност,
установен
с
експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК

II.

с 35 места и
обособяването на
филиал на Дом
Стари хора в
подходяща
сграда.

Социални услуги открити /за предстоящо откриване/ по програми и проекти

Наименование на
социалната услуга

Целева група

Териториал
ен обхват

1. Проект „Приеми ме
2015“ – Етап 2, по
който Община Ямбол е
партньор и предоставя
услугата „Приемна
грижа“

Кандидати за приемни
родители и приемни
семейства, семейства на
близки и роднини; деца в
общността, в риск от
изоставяне и техните
семейства, деца настанени
в специализирани
институции

Община Ямбол

2. Проект
„Осигуряване на топъл
обяд в Община Ямбол”
по Оперативна
програма за храни
и/или основно
материално
подпомагане 2014-2020,
финансирана от Фонда
за европейско
подпомагане на найнуждаещите се лица в
България

1. Самотно живеещи лица и
семейства, получаващи
минимални пенсии за
осигурителен стаж и
възраст; за инвалидност;
наследствени пенсии,
пенсии, несвързани с
трудова дейност.
2. Скитащи и бездомни
лица и деца.

Община Ямбол

Капац
итет
2017

150

Кап
ацит
ет
2018

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Ресурсно
обезпечаване

Източници на
финансиране

Развитие
на
специализирана
приемна
грижа
за
деца
с
увреждания; деца, жертви на
насилие или трафик; деца, които са
непридружени бежанци. Специален
фокус
се
поставя
върху
настаняването на деца до 3-годишна
възраст, както и на мерките,
насочени към повишаване на
качеството на приемната грижа чрез
осъществяване на мониторинг.
.

Екип
по
управление
на
проекта
–
администратор и
счетоводител,
Областен екип по
приемна грижа – 1
Началник екип и
2-ма
социални
работници

ОП „РЧР“
Срок на проекта –
2018 г.

Екип по проекта 3

Оперативна
програма за храни
и/или
основно
материално
подпомагане 20142020, финансирана
от
Фонда
за
европейско
подпомагане на найнуждаещите се лица
в България
Срок на проекта01.11.2016
г.,
предоставяне
на
услугата
до

30.04.2017 г.
3. Проект
„Осигуряване на
подкрепа за независим
живот на хора в
неравностойно
положение“ по ОП
„РЧР“ 2014-2020

Лица с трайни увреждания
и възрасти хора над 65
години,
които
са
в
частична
или
пълна
невъзможност
да
се
самообслужват,
при
осъществяване на социални
контакти, поддържане на
домашната
среда
и
извършване на комуналнобитови
дейности
и
самообслужване.

Община Ямбол

4. Проект „Услуги за
ранно детско развитие
в Общностен център
Ямбол“

Предоставяне на
интегрирани услуги на
деца и семейства. В
рамките на проекта са
включени следните услуги:
- Ранна интервенция на
уврежданията;
- Индивидуална
педагогическа подкрепа за
деца с увреждания;
- Предоставяне на
психологическа подкрепа и
консултиране на бъдещи и
настоящи родителски
умения;
- Подкрепа за осигуряване
на здравна детска
консултация и дейности по
превенция на
заболяванията;
- Допълнителна
педагогическа подготовка
за повишаване на
училищната готовност на
децата за равен старт в
училище

Община Ямбол

226
потребит
ели; 165
лица
наети на
срочен
трудов
договор,
които
обгрижва
т
потребит
елите

Разширяване на създаденото Звено
за услуги в домашна среда

Проектът е продължение на „Проект
за социално включване „Общностен
център - Ямбол за интегрирано
предоставяне на социални услуги на
деца и семейства в риск“
150
потребит
ели
100
потребит
ели
700
потребит
ели
80
потребит
ели

60
потребит
ели

Екип по проекта 5

Финансиран по ОП
РЧР 2014-2020 г.
Срок за изпълнение
на договора е от
01.11.2015 г.
до
31.08.2017 г.

ОП „РЧР“
20142020 г.
Срок на проекта до
31.12.2018 г.

III. Социални услуги, предстоящи за откриване през 2017 – 2018 г.
Наименование на
социалната услуга
1. Кризисен център,
находящ се на
ул.“Ресен“ №2

2. Филиал към Дом за
стари хора, находящ
се в к-с „Златен рог“
№ 112

3. Център за временно
настаняване

Целева група
За деца и/или лица,
пострадали от насилие,
трафик или друга форма
на експлоатация и са
насочени към оказване
на индивидуална
подкрепа, задоволяване
на ежедневните
потребности и правно
консултиране на
потребителите или
социалнопсихологическа помощ
Институционална грижа
за лица навършили
възрастта за
придобиване право на
пенсия за осигурителен
стаж и възраст съгласно
Кодекса за социално
осигуряване,
включително на онези от
тях, които са с
физически увреждания и
имат процент намалена
работоспособност,
установен с експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК
Форма на социална
услуга, предоставяна на
бездомни лица за срок
не повече от 3 месеца в
рамките на календарната
година. Центърът

Териториале
н обхват

Капац
итет
2017

Капа
цитет
2018

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Ресурсно
обезпечаване

Източници на
финансиране

Община Ямбол

10

10

В центъра ще функционират - Звено
за кризисна интервенция и Звено за
психо-социална подкрепа, които
имат за цел да предоставя подкрепа
и закрила от 3 до 6 месеца на
нуждаещи се лица.

Бюджет ДДД

Община Ямбол

35

35

Осигуряване на среда максимално
близка до семейната за задоволяване
на потребностите на настанените
лица

Бюджет ДДД

Община Ямбол

10

10

Услуга, която предоставя грижа,
близка до семейната за лица,
временно или трайно лишени от дом.
Срокът на ползване на услугата е до
3 месеца в рамките на календарна
година и до 12 месеца за сираци.

Бюджет
проект

ДДД;

осигурява място за
живеене, съдействие за
включване в курсове за
квалификация и
преквалификация и
други обучителни
курсове и/или за
намиране на работа,
както и за социалната
адаптация на
потребителите.

