Годишен план за развитие на
социалните
ните услуги в Община
Садово /20
/2017/

Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Садово е разработен в изпълнение на чл. 19 ал.2 и 3 от
Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП.
Изготвеният годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Садово цели изпълнение на
поставените ключови цели:
• Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и развитието на рискови
фактори по отношение на децата. Да се постигне максимално намаляване на броя на децата, изпращани за
отглеждане в специализираните институции.
• Да се създадат условия за социално включване/ интегриране /на максимален брой хора в неравностойно
положение и уязвими групи.
• Развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентен тип грижа в среда, близка до
семейната, за деца, които не могат да бъдат изведени в семейна среда
• Да се подпомогне интеграцията на младежите, напускащи специализирани институции
• Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда, чрез
устойчиво развитие и разкриване на нови услуги, предоставящи грижи в семейна среда или в общността.
• Постигане на ефективност в управлението на общинските ресурси.
• Подобряване качеството на предлаганите социални услуги чрез повишаване квалификацията на кадрите.
• Създаване на механизми за осъществяване на междуобщинско партньорство и междусекторно
сътрудничество в сферата на социалните услуги
В годишният план за развитие на социалните услуги през 2017 година са заложени принципите на приемственост,
последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския сектор, както и
информираност на гражданите на община Садово за провеждане на социалната политика.
Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на
възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.
Ключовите приоритетни направления в Годишния план за развитие на социалните услуги в община Садово са
определени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от решаване на
критични социални проблеми на жителите на общината .

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

Капацитет

Община Садово
Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местополо
-жение

Статус налична/ нова
(година за
стартиране)

Направление 1: Превенция за деца и семейства в риск
1.

Деца от 0 до 18 години Община
30
и техните семейства от Садово
общността
-Деца с увреждания
отглеждани в семейна
среда
-Дeца в риск и
отклонение в
поведението
-Деца, застрашени от
отпадане от
образователната
система
-Деца, жертви на
насилие и трафик
-Малолетни и
непълнолетни майки
Деца с увреждания,
Община Садово 30
Дневен
център за деца нуждаещи се от дневна
с увреждания специализирана грижа;
Родители на деца с

Център за
обществена
подкрепа
/ЦОП/

Центърът за обществена
Гр. Садово
подкрепа предоставя комплекс
от социални услуги за деца и
семейства в риск, свързани с
превенция на изоставянето,
реинтеграция и развитие
капацитета на семействата с
оглед осигуряването на
сигурна семейна среда.

Налична

- Дневни грижи, медицинска и Гр. Садово
социална рехабилитация на
деца с увреждания; развиване
на родителски капацитет и

Нова 2017

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Териториален
обхват

увреждания

2.

Семейно –
консултативе
н център за
млади
родители

3.

Център по
Приемна
грижа

4.

Социално
предприятие

- -деца навършили 14г.

-младежи отпадащи от

Местополо
-жение

Статус налична/ нова
(година за
стартиране)

предоставяне на възможност
за трудова и професионална
реализация на родители на
деца с увреждания,
подобряване на
благосъстоянието

Деца на непълнолетни Община Садово 10
родители и майки под
18г.
Малолетни и
непълнолетни майки
Самотни родители
Многодетни семейства

Деца в риск от
изоставяне и прием в
специализирана
институция

Община Садово

Област
Пловдив и
страната

20

Община Садово 10

Консултиране и семейна
подкрепа на млади майки
Обучения за позитивно
родителстване
Практическа подкрепа в
грижите за детето
Здравни консултации
Посредничество и
застъпничество за
самостоятелен живот
Превенция на приема на
деца в специализирани
институции чрез осигуряване
на отглеждането им в семейна
среда на приемно семейство; Приемна грижа и осиновяване
– обучение и подкрепа на
приемни родители и кандидатосиновители.

-обучения за развиване на
социални умения

с. Болярци

Нова 2017

Гр. Садово

Нова 2017

с.Катуница

Нова 2017г.

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

училище
„Учебно –
професионале -деца с увреждания,
отглеждани в семейна
н център”
среда

5.

Център за
социална
рехабилитаци
яи
интеграция

Деца в риск от
Община Садово 10
отпадане/отпаднали от
училище Уязвими
групи от ромската
общност - деца,
бременни, хронично
болни, възрастни
Деца на възраст от 7 до
18 години с различни
по степен на тежест и
вид увреждания и/или
СОП и техните
семейства, като:
- деца с лека и средна
степен на умствена
изостаналост;
- деца със сензорни и
двигателни нарушения
(детска церебрална
парализа, аутизъм,

Капацитет

Община Садово
Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местополо
-жение

-подготовка за самостоятелен
живот
-психологическа и социална
подкрепа
-професионално ориентиране
-професионално обучение по
отделни професии
-трудово посредничество
I.Насочени към детето и с. Селци
младежа с увреждания:
1.Дейности,улесняващи
социалното включване.
2. Рехабилитация и терапия
3.Арт-терапия и трудотерапия
II. Насочени към родителите
1. Информиране- за
спецификата на конкретното
увреждане на тяхното дете, за
услуги в общността в подкрепа
на детето и семейството и др;
2. Консултиране с оглед
подобряване на грижите за
детето, при необходимост
насочване към консултации
със специалисти извън ЦСРИ,
които могат да са полезни за

Статус налична/ нова
(година за
стартиране)

Нова 2017г.

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

множествени
увреждания, синдром
на Даун и др.);
- деца с речеви
нарушения;
- множествени
увреждания

Капацитет

Община Садово
Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местополо
-жение

Статус налична/ нова
(година за
стартиране)

семейството и детето;
3. Обучителни програми за
родители- за повишаване на
родителския капацитет,
подобряване на грижите за
детето с увреждания;
специфика на конкретното
увреждане и др.
III.Насочени към промяна на
обществените нагласи към
децата с увреждания
ІV. Застъпничество,
придружаване и съдействие на
децата и семействата пред
различни институции.

Направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение
1

Домашен

- лица над 60 г.

социален

Възраст; - лица с

патронаж

увреждания с
определена степен –
над 71% ТНР;
- деца с увреждания

Община Садово 50

- доставяне на социални гр.Садово
услуги в обичайната домашна
среда на лица над 60 годишна
възраст;
инвалиди
с
определена първа или втора
група инвалидност и деца
инвалиди. - доставяне на
храна; - поддържане на
личната хигиена и хигиената в
жилищните
помещения,

Нова 2017 г.

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

Капацитет

Община Садово
Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местополо
-жение

Статус налична/ нова
(година за
стартиране)

обитавани от обслужвания; съдействие за снабдяване с
необходимите
помощни
средства при инвалидност или
тежко заболяване; - помощ в
общуването и в поддържането
на
социални
контакти,
развлечения и занимания в
дома или извън него; - битови
услуги – закупуване на
хранителни продукти и вещи
от
първа
необходимост,
заплащане на електрическа и
топлинна енергия, телефон и
други със средства на лицето; съдействие за изготвяне на
необходимите
2.

Център за

Възрастни, лица и деца Община Садово 60

- медицинска и социална

почасово

с увреждания с чужда

рехабилитация; - консултации:

предоставяне

помощ и без право на

социални, правни, здравни, -

на услуги за

чужда помощ

мобилни услуги

почасово

Самотно живеещи
стари хора

психологически;

обслужване

- трудотерапия; - учения за
самостоятелност от

с. Болярци

Налична
по проект

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

Капацитет

Община Садово
Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местополо
-жение

Статус налична/ нова
(година за
стартиране)

рехабилитатор и психолог
3.

Дневен

Самотно живеещи

център за

стари хора

Община Садово 20

Ангажиране на свободното

с.Богданица Нова 2017г.

време, клубни дейности,

възрастни

социално включване в

хора

общността

Направление 3: Деинституционализация на грижите за деца
Жизнена среда за
с.Богданица Нова 2017г.
пълноценното израстване и
развитие на деца, лишени от
родителска грижа,
индивидуализирана грижа и
подкрепа за личностно
съзряване
изграждане на умения за
самостоятелен и независим
живот.
Създаване на условия и
нагласи на децата за
равнопоставено участие в
живота на местната общност.
Направление 4: Развитие на социалните услуги за дългосрочна грижа на възрастни хора и възрастни хора с увреждания.
1.

Център за
Деца в риск,
настаняване от отглеждани в
семеен тип
специализирани
институции

Област Пловдив 15

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

Капацитет

Община Садово
Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

1.

Лица с увреждания
„Защитено
жилище”
за
лица
с
увреждания

2.

Дом за стари

Лица, навършили

хора

възраст за придобиване

ежедневните потребности на

право на пенсия за

потребителите, създаване на

осигурителен стаж и

условия за социални контакти

възраст съгласно

и възможности възрастните

Кодекса за социално

хора да се чувстват неразделна

осигуряване,

част от обществото, подкрепа

включително и на

за пенсионираните и

онези от тях, които

напуснали активния живот

имат процент намалена

хора да преодолеят

трудоспособност,

психологическата бариера,

установен с експертно

която ги кара да се чувстват

решение на

ненужни и да им осигури

ТЕЛК/НЕЛК

условия за взаимопомощ.

Местополо
-жение

Статус налична/ нова
(година за
стартиране)

Община Садово 10

Лицата с увреждания-да
живеят самостоятелно и да
бъдат интегрирани в
общността, да работят на
защитени работни места.

Гр.Садово

Нова-2017г.

Област Пловдив 20

Целта е задоволяване на

с.Ахматово

Нова-2017г.

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

Капацитет

Община Садово
Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местополо
-жение

Статус налична/ нова
(година за
стартиране)

3.

с
умствена Област Пловдив 12
ЦНСТ за лица Лица
с
умствена изостаналост
изостаналост

Създаване на среда близка до
семейната, където да се
предоставя СУ; Подкрепа за
водене на относително
самостоятелен живот

с.Ахматово

Налична

4

Център
за Възрастни хора с
настаняване
физически увреждания
на
хора
с
увреждания

Община Садово 14

Социална услуга от
резидентен тип, в която ще се
предоставя комплекс от
здравни, социални,
образователни, културни и
развлекателни дейности.

с.Ахматово

Нова -2017г.

Настоящият План за развитие на социалните услуги е приет с Решение № 92, взето с Протокол № 8 от
заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 10.05.2016 година.

