Приложение
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ДУПНИЦА ЗА 2021 ГОДИНА
Община Дупница
№

Планов период: 01.01.2021 г. -31.12.2021 г.

Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на
дейността (какво е
планирано за
периода)

Център за обществена
подкрепа
Социална услуга в
общността

Социални услуги насочени
към
превенция
на
изоставяне; подкрепа на
семейството
при
отглеждане
на
детето;
работа с деца и родители за
връщане
в
училище,
консултации; услуги за
деинституционализация и
реинтеграция
в
семейството.
Продължаване
на
дейността - капацитет 20
места. Увеличаване на
капацитета от 2021 г. от
20 на 30 места.
Социални услуги насочени
към
реинтеграция на
децата
в
техните
биологични
семейства,
осиновяване, настаняване в
среда близка до семейната
или приемно семейство;
осигуряване
на
равнопоставено включване
на децата в социалния
живот;
подкрепа
на
семейството
при

Местоположение
(нас. място)

Времеви график за 2021 г.
Месец
1-3

Месец
4-6

Месец
7-9

Месец
10-12

Финансиране Изпълняваща
(източник,
организация,
сума)
отговорник

Социални услуги
1.

2.

Център за обществена
подкрепа
Социална услуга в
общността

гр. Дупница
ул. „Солун” № 4

Х

Х

Х

Х

Х

от

Община Дупница

Делегирана
държавата
дейност

от

Община Дупница

Х

гр.Дупница
ул.„Велико Търново”
№2

Х

Делегирана
държавата
дейност

Х

1

3.

4.

Център за социална
рехабилитация и
интеграция за деца
Социална услуга в
общността

Дневен център за деца
с увреждания
Социална услуга в
общността

отглеждане
на
детето;
консултации; подготовка за
разпит
в
подходяща,
щадяща детето обстановка
– „синя стая“.
Продължаване
на
дейността - капацитет 20
места. Увеличаване на
капацитета от 2021 г. от
20 на 30 места.
Подкрепа
на
индивидуалното развитие,
поддържане и придобиване
на нови способности и
самостоятелност на деца с
различни вид и степен на
увреждане,
както
и
подкрепа на деца от
различни рискови групи.
Услугата
включва
разнообразни
консултативни, терапевтични и рехабилитационни
дейности, насочени към
създаване, поддържане и
разширяване на социалните
умения, както и обучение за
водене на самостоятелен
начин
на
живот.
Продължаване
на
дейността – капацитет 40
места. Увеличаване на
капацитета от 2021 г. от
40 на 50 места.
Комплекс от социални
услуги, които създават
условия
за
цялостно
обслужване
на
потребителите през деня,
свързани с предоставяне на
храна, задоволяване на

гр. Дупница
пл. „Свобода” №1

Х

Х

Х

Х

Х

от

Община Дупница

Делегирана
държавата
дейност

от

Община Дупница

Х

гр. Дупница
ул.„Велико Търново”
№8
Х

Делегирана
държавата
дейност

Х

2

5.

6.

7.

Център за настаняване
от семеен тип за деца/
младежи с увреждания
Социална услуга в
общността –
резидентен тип

Наблюдавано жилище
Социална услуга в
общността –
резидентен тип

Център за настаняване
от семеен тип за деца
без увреждания
Социална услуга в
общността –
резидентен тип

ежедневните,
здравните,
образователните
и
рехабилитационните
потребности, както и на
потребностите
от
организация на свободното
време и личните контакти.
Продължаване
на
дейността – капацитет 20
места. Увеличаване на
капацитета от 2021 г. от
20 на 30 места.
Предоставяне на сигурна и
защитена среда за децата,
чрез
индивидуализирана
грижа и подкрепа, в
условия
близки
до
семейната
среда,
осигуряващи
по-добро
качество на живот
и
възможности
за
пълноценно развитие и
социално включване.
Продължаване
на
дейността - капацитет 14
места.
Социални
услуги
за
оказване на подкрепа и
консултиране
на
лица,
навършили
18
години,
които
напускат
специализирана институция
и им предстои да водят
независим начин на живот.
Нова от 2021 год.
с
капацитет 4 места.
Извеждане
на
деца,
отглеждани в ДДЛРГ „Олга
Стоянова” в резидентна
грижа семеен тип.
Продължаване
на
дейността – капацитет 12
места.

гр. Дупница
ул. „Велико Търново”
№ 35Б

Х

гр. Дупница
ул. „Иван Шишман”
№ 33, вх. А, ет. 6,
ап. 37
ул. „Св. Георги”
№ 19, вх. А, ет. 2,
ап. 6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

от

Община Дупница

Делегирана
държавата
дейност

от

Община Дупница

Проект „Дом и
подкрепа
за
всяко дете” по
ОП „РЧР”

Община Дупница

Х

Х

гр.Дупница

Х

Делегирана
държавата
дейност

Х

3

8.

9.

10.

11.

Преходно жилище
Социална услуга в
общността –
резидентен тип

Център за кризисно
настаняване на
бездомни лица
Социална услуга в
общността резидентен тип

Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания
Социална услуга в
общността

Център за социална
рехабилитация и
интеграция за лица
Социална услуга в

Социална услуга за деца в
риск от 15 до 18-годишна
възраст,
осигуряваща
настаняване като мярка за
закрила
на
детето
и
подкрепа от специалисти за
придобиване на знания и
практически умения за
водене на относително
самостоятелен начин на
живот и подготовката им за
включване в живота на
общността.
Продължаване
на
дейността – капацитет 8
места.
Подсигуряване на подслон
на бездомни лица за една
нощ – от 18.00 ч. вечерта до
10.00 ч. на следващия ден,
осигуряване на топла храна
за
вечеря,
при
необходимост съдействие
за търсене на медицинска
помощ.
Продължаване
на
дейността – капацитет 12
места.
Подкрепа на пълнолетни
лица с трайни увреждания,
създаване на условия за
обслужване, отговарящи на
ежедневните
и
рехабилитационните
им
потребности, както и на
потребностите
от
организация на свободното
време.
Продължаване
на
дейността – капацитет 20
места.
Почасова
подкрепа
на
пълнолетни лица, свързана
с
извършване
на
рехабилитация и социални

гр.Дупница

Х

Х

Х

Община
Дупница
–
местна дейност

Община Дупница

Делегирана
държавата
дейност

Община Дупница

Х

гр.Дупница
ул. „Солун” № 4

Х

Община Дупница

Х

гр.Дупница

Х

Проект Дом и
подкрепа
за
всяко дете” по
ОП „РЧР”

Х

Х

Х

гр. Дупница

Проекти
Х

Х

Х

от

Община Дупница

Х

4

общността

12.

13.

Център за ранно детско
развитие
Социална услуга в
общността

Семейни центрове –
три броя
Социална услуга в
общността

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 и за хора със
зависимости.
Нова от 2021 год. с
капацитет 40 места.
Услуги,
които
се
предоставят
на
много
малки деца със специални
нужди, най-вече от самото
раждане докато детето
навърши седем годишна
възраст
и
включват
окупационна
терапия,
работа
с
логопед
и
физиотерапия.
Продължаване
на
дейността - капацитет 30
места.
Услуга, насочена към
осигуряване
на
равнопоставено участие
в живота на местната
общност
чрез
равен
достъп на децата до
общински центрове за
работа
с
деца,
осигуряване
на
гарантиран достъп до
специализирани здравни,
социални, образователни
и
други
услуги
в
общността; осигуряване
на адекватни услуги,
условия и оборудване,
необходими за постигане

гр. Дупница
пл. „Свобода” №1

Х

Х

Х

Х

гр. Дупница
кв.“Аракчийски
мост”
ул.”Разметаница”№11
гр. Дупница
жк”Бистрица”,
кв.”Гиздова махала”
ул. „Люляк” №1

Х

Х

Х

Проект
„Алтернатива за
ранно
детско
развитие” по ОП
„РЧР”/
Делегирана
от
държавата
дейност

Община Дупница

Проект
„Алтернатива за
ранно
детско
развитие” по ОП
„РЧР”/
Делегирана
от
държавата
дейност

Община Дупница

Х

гр. Дупница
ул. „Отовица”

5

на
максимална
самостоятелност
на
децата с увреждания в
тяхното
обслужване;
предоставяне на набор
от
услуги,
грижа
и
занимания за формиране
и развитие на хигиенни
навици,
умения
за
общуване, упражняване
на различни социални
роли
и
тяхното
овладяване; гарантиране
планирането
и
индивидуализирането на
грижите за всяко дете
въз основа на екипно
обсъждане
и
екипно
вземане
на
решения.
Продължаване
на
дейността - капацитет 30
места.
14.

15.

16.

Център за настаняване
от семеен тип за стари
хора
Социална услуга в
общността резидентен тип
Център за временно
настаняване
Социална услуга в
общността –
резидентен тип

Дневен център за стари
хора
Социална услуга в
общността

Предоставяне на комплекс
от социални услуги в среда,
близка до семейната
Нова от 2021 год. с
капацитет 15 места.

гр. Дупница

Краткосрочна услуга за
лица в риск, осигуряваща
подслон и храна, активно
посредничество
за
намиране на работа.
Нова от 2021 год.
с
капацитет 10 места.
Подкрепа
на
лица,
навършили възрастта за
придобиване на пенсия за
осигурителен
стаж
и
възраст,
свързана
с
предоставяне на храна и
подпомагане на социалното
им включване.
Нова от 2021 год. с

Община Дупница

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Община Дупница

Проекти

Община Дупница.

Проекти

Община Дупница.

Х

Х

гр. Дупница

Х

Проекти

Х

6

капацитет 50 места.

17.

18.

19.

Дневен център за лица
с увреждания и техните
семейства, вкл. с тежки
множествени
увреждания
Социална услуга в
общността

Домашен
социален
патронаж
Социална услуга в
общността

Обществена трапезария
- осигуряване на топъл
обяд
Социална услуга в
общността

Подкрепа на пълнолетни
лица с трайни увреждания,
създаване на условия за
обслужване, отговарящи на
ежедневните
и
рехабилитационните
им
потребности, както и на
потребностите
от
организация на свободното
време. Потребителите се
подпомагат
от
професионалисти с цел
социално включване и
превенция на настаняването
им
в
специализирана
институция.
Нова от 2021 год. с
капацитет до 30 места.
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
помощни
средства при ползватели с
увреждане; битови услуги и
др.
Продължаване
на
дейността – капацитет 220
места.
Осигуряване на топъл обяд
на лица и семейства на
месечно подпомагане с
доход
по
нисък
от
диференцирания
минимален доход; самотно

гр. Дупница

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Община
Дупница
–
местна дейност

Община Дупница

Проекти

Община Дупница

Х

гр. Дупница
ул. „Солун” №4
Х

Община Дупница

Х

гр. Дупница
ул. „Охрид” №3

Х

Проекти

Х

7

20.

21.

22.

23.

Социална кухня към
Министерство
на
отбраната
Социална услуга в
общността

Клуб на пенсионера

Клуб на инвалида

Личен асистент
Социална услуга
общността

в

живеещи лица и семейства,
получаващи
минимални
пенсии.
Продължаване
на
дейността – 120 места.
Приготвяне,
доставяне,
сервиране и отсервиране на
обяд на членове на военнопатриотичните съюзи и
организации в гр. Дупница.
Продължаване
на
дейността – капацитет 40
места.
Пенсионери,
които
се
обслужват
сами.
Осигуряване на лични и
социални контакти.
Продължаване
на
дейността.
Осигуряване на лични и
социални контакти на хора
с увреждания, които имат
възможност
да
се
придвижват; информиране
и консултиране – социално,
здравно, правно за хората с
увреждания.
Продължаване
на
дейността.
Полагане
на
почасови
грижи в домашна среда на
деца/пълнолетни лица с
трайни увреждания и на
лица
над
65-годишна
възраст в невъзможност за
самообслужване, с цел
подпомагане
на
задоволяването
на
ежедневните
им
потребности от битов и
социален характер.
Продължаване
на
дейността.

гр. Дупница
ул. „Охрид” № 3
Х

гр. Дупница
ул. „Любен
Каравелов” № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

гр. Дупница
ул. „Солун” № 4

Х

Х

Х

Х

Х

Община Дупница

Община
Дупница
–
местни приходи.

Община Дупница

Община
Дупница
–
местни приходи,
НП

Община Дупница

Механизъм
лична помощ

Община Дупница

НП

Дирекция
„Социално
подпомагане”
Дупница

Х

Община Дупница

Х

Изпълнителна
агенция „Военни
клубове
и
военно-почивно
дело”

Х

–

8

24.

25.

26.

Социален асистент
Социална услуга
общността

в

Домашен помощник
Социална услуга в
общността

Приемна грижа
Социална услуга
общността

в

Предоставяне на почасови
услуги в домашна среда на
деца/пълнолетни лица с
трайни увреждания и на
лица
над
65-годишна
възраст с ограничения или
невъзможност
за
самообслужване,
подпомагащи задоволяване
на потребностите им от
организация на свободното
време,
спомагателни
дейности
и
социално
включване.
Продължаване
на
дейността.
Предоставяне на почасови
услуги в домашна среда на
пълнолетни лица с трайни
увреждания и на лица над
65-годишна
възраст
с
ограничения
или
невъзможност
за
самообслужване, насочени
към
задоволяване
на
основни
жизнени
потребности
от
битов
характер.
Продължаване
на
дейността.
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 – 20 приемни
семейства.

Община Дупница

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Проекти
НП

Община Дупница

Проектrи

Община Дупница

Х

Община Дупница

Х

Община Дупница

Х

Община Дупница

Х

Проекти

Х
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27.

Център за почасово
предоставяне на услуги
за социално включване
в общността или в
домашна среда
Социална услуга в
общността

Подобряване качеството на
живот и достъпа до услуги
за социално включване в
отговор на комплексните
потребности, включително
и здравни, на хора с
увреждания и хора над 65 г.
Предоставяне
на
възможности за връщане на
реалния пазар на труда на
лицата,
които
полагат
грижи за близките си с
увреждания.
Услугите са насочени към
улесняване достъпа до
здравни услуги и към
развитие
на
социални
услуги в общността, в
подкрепа на социалното
включване на хора с
увреждания, както и до
улесняване достъпа им до
заетост.
Продължаване
на
дейността.

гр. Дупница
жк „Дупница”,
бл. 8А

Х

Х

Х

Проекти

Община Дупница

Проектно
финансиране

Община Дупница

Проектно
финансиране

Община Дупница

Проектно
финансиране
Проектно
финансиране

Община Дупница

Х

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
1.

2.

Осигуряване
на
равенство
между
половете и превенция
на дискриминация.
Иновации.

3.

Партньорство.

4.

Добро управление на
програми и проекти.

Равен достъп на всички
нуждаещи
се
до
предоставяните социални
услуги.
Разширяване на комплекса
от социални услуги.

Община Дупница

Взаимодействие с всички
заинтересовани страни.
Кандидатстване с проекти
за социални дейности и
осигуряване на ефикасност
и
прозрачност
при
разходване на средствата за
социални услуги.

Община Дупница

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Община Дупница

Община Дупница
Х

Х

Х

Община Дупница

Х
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5.

Устойчиво развитие.

Осигуряване на средства от
бюджета на общината и от
алтернативни
източници
или форми за издръжка на
социални услуги.

Община Дупница
Х

Х

Х

Х

Бюджетно
проектно
финансиране

и

Община Дупница

Бюджетно
проектно
финансиране

и

Община Дупница

Бюджетно
проектно
финансиране

и

Община Дупница

Бюджетно
проектно
финансиране

и

Община Дупница

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
Взаимодействие
с
Обществения съвет по
социално подпомагане
и услуги.

Гарантиране
на
мониторинга и контрола
при планиране, разкриване
и
управление
на
социалните услуги.

Община Дупница

Провеждане на срещи с
всички заинтересовани
страни от съседни
общини за обмен на
информация за групи в
риск, обсъждане и
планиране
на
съвместни дейности и
проекти за подкрепа на
целевите групи.
Партньорство
и
съвместни дейности с
НПО,
работещи
в
сферата на социалните
услуги.

Стимулиране
на
междуобщинското
партньорство в социалните
услуги.

Област Кюстендил

1.

Участие
на
служителите
на
администрацията
в
обучения, курсове и
семинари.

Изграждане и развитие на
капацитет за планиране и
управление на социалните
услуги.

Бюджетно
проектно
финансиране

и

Община Дупница

2.

Обучение
на
персонала,
предоставящ социални
услуги.

Изграждане и развитие на
система за повишаване
професионалната
компетентност
на
персонала,
предоставящ
социални услуги.

Бюджетно
проектно
финансиране

и

Община Дупница

1.

2.

3.

Х

Х

Гарантиране
на
мониторинга и контрола
при планиране, разкриване
и
управление
на
социалните услуги.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Община Дупница
Х

Х

Х

Х

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
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Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)
1.

2.

Екипни
срещи
общинско ниво.

на

Развитие на социалната
икономика.

Запознаване доставчиците
на социални услуги с добри
европейски практики, нови
подходи и методи на
работа.
Социално
предприемачество
и
социално включване.

Община Дупница
Х

Х

Община Дупница

Проекти
оперативни,
общностни
донорски
програми

Община Дупница

Х

гр. Дупница
Х

Местни приходи

Х

Х

по
и

Годишният план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2021 год. е приет с решение № 49/
05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница.
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