Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги (2016- 2020) в община Сливен за 2018 г.
СЪГЛАСУВАЛИ
МАРЛЕНА ДАНЕВА......................
Директор Дирекция
„Социално подпомагане” Сливен
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА........................
Председател на „Обществен съвет за
упражняване обществен контрол при
осъществяване дейности в областта на
социалните помощи и социални услуги”

ОБЩИНА СЛИВЕН
№

1.

Вид дейност /
услуга / мярка
Социални услуги
„Център
за
обществена
подкрепа” /ЦОП/ с
капацитет 80

Планов период- 2018 г.
Описание на
дейността (какво е
планирано за
периода)

Местоположен
ие (нас.място)

Времеви график за 2018 г.
Месец Месец Месец Месец
1-3
4-6
7-9
10-12

Комплекс от социални КСУДСгр. Х
услуги предназначени за Сливен,
кв.
деца и семейства с цел „Българка” № 66
предотвратяване
изоставянето
и
настаняването
в
институция, превенция
отпадането от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
консултиране и подкрепа
на семейства, обучение и

Х

Х

Х

Финансиране
(източник,
сума)
ДДД
250400 лв.

Изпълняваща
организация,
отговорник
Община Сливен

1

2.

„Център
за
обществена
подкрепа” /ЦОП/ с
капацитет 60

3.

Център
за
заместваща грижа с
прогнозен
капацитет 30

подкрепа на кандидати за
приемни родители и
осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески
проблеми
и
прояви.
Функционира на база
утвърдена методика за
предоставяне на услугата.
Комплекс от социални
услуги предназначени за
деца и семейства с цел
предотвратяване
изоставянето
и
настаняването
в
институция, превенция
отпадането от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
консултиране и подкрепа
на семейства, обучение и
подкрепа на кандидати за
приемни родители и
осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески
проблеми
и
прояви.
Функционира на база
утвърдена методика за
предоставяне на услугата.
Почасови услуги за децазаместваща грижа за
различни периоди от
време(гледане
вкъщи,придружаване до
детски заведения)за деца
в риск от изоставяне;

гр.Сливен, бивше Х
начално училище
„Хаджи
Димитър”, в кв.
„Клуцохор”

Община Сливен

Х

Х

Х

Проектно
Община Сливен
финансиране по
ОП „РР” и ОП
„РЧР”

Х

Х

Проектно
финансиране

Община Сливен

2

4.

Център
„Спешен
прием” на деца към
ЦОП/КСУДС
с
капацитет 4

5.

Звено „Майка и
бебе” с капацитет 8

6.

„Център за работа с
деца на улицата” с
капацитет 22

7.

Преходно жилище с
капацитет 4

8.

Дневен център за

деца,
настанени
при
близки или роднини;деца,
настанени в приемни
семейства;осиновени
деца;деца с увреждания
Предоставяне на услуги и
24-часова грижа за деца
жертви на насилие и
неглижиране
в
семейството.
Временно настаняване до
6 месеца на бременни
жени и майки в риск да
изоставят децата си,
психологическо
и
юридическо
консултиране, подкрепа
за
младите
майки.Функционира на
база утвърдена методика
за
предоставяне
на
услугата.
Комплекс от социални
услуги,
свързани
с
превенция на попадането
на деца на улицата и
отпадане от училище,
социална интеграция на
деца.Функционира
на
база утвърдена методика
за
предоставяне
на
услугата.
Предоставяне на услуги
на деца, извеждани от
институции
с
цел
адаптирането им
Дневна
грижа,

ЦОП в КСУДС- Х
гр. Сливен, кв.
„Българка” № 66

Х

Х

Х

ДДД

Община Сливен

КСУДСгр. Х
Сливен,
кв.
„Българка” № 66

Х

Х

Х

ДДД
64080 лв.

Община Сливен

Гр. Сливен, ул. Х
„Ст. Стамболов”
№6

Х

Х

Х

ДДД
163680лв.

Община Сливен

Гр. Сливен, кв. Х
„Дружба” 8-Г-6

Х

Х

Х

ДДД
30280лв.

Община Сливен

гр.

Х

Х

Х

ДДД

Община Сливен

Сливен,

кв. Х

3

деца с увреждания
„Св.
Стилиян
Детепазител”
с
капацитет 30

9.

консултиране,
рехабилитация,
логопедична
помощ,
информиране и обучение,
специализирани
медицински грижи за
деца с увреждания от
общността
„ДМСГД- Сливен” Лечебно заведение за
с капацитет 65
предоставяне
инстит6уционална
медицинска помощ и
социални услуги за деца
от 0-7 години, с медикосоциален риск.

10. „Дневен център за

деца с хронични
заболявания
или
увреждания”
в
ДМСГД- Сливен с
капацитет 5
11. „Център
за
настаняване
от
семеен тип” за деца
и
младежи
с
увреждания
с
капацитет 8
12. „Център
за
настаняване
от
семеен тип” за деца
и
младежи
с
увреждания
с
капацитет 14
13. „Център
за
настаняване
от
семеен тип” за деца

„Дружба”

203400 лв.

гр. Сливен, ул. Х
„Карандила” №
70

Х

Х

Х

ВРБК
към ВРБК
към
Министерство на Министерство
здравеопазването на
здравеопазванет
о

Предоставяне на дневни гр. Сливен, ул. Х
медицински грижи за „Карандила” №
70
деца в ниска възраст

Х

Х

Х

В рамките
бюджета
ДМСГД

Предоставяне
на гр. Сливен, кв. Х
резидентна услуга за деца „Българка” № 66
и младежи с множество
увреждания

Х

Х

Х

ДДД
92640 лв.

Община Сливен

Предоставяне
на Община Сливен, Х
резидентна услуга на ул. „Гаговец” №
деца
и младежи
с 39
увреждания

Х

Х

Х

ДДД
162120 лв.

Община Сливен

Предоставяне
на Гр. Сливен, кв. Х
резидентна услуга за деца „Сини камъни” №
без увреждания
65

Х

Х

Х

ДДД
135800 лв.

Община Сливен

на Министерство
на на
здравеопазванет
о
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без увреждания с
капацитет 14
14. „Център
за
настаняване
от
семеен тип” за деца
без увреждания с
капацитет 14
15. Общностен център
за деца и семейства
с капацитет 420
деца

Предоставяне
на гр. Сливен, кв. Х
резидентна услуга за деца „Дружба” № 65
без увреждания

Интегрирани социалноздравно-образователни
услуги за ранно детско
развитие за деца от 0 до 7
години
и
техните
родители
16. Център за социална Предоставяне
на
рехабилитация
и почасова подкрепа на
интеграциядеца/ младежи, свързани
капацитет 40
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.
Възможност за щадящо
изслушване на деца при
участието им в съдебни и
административни
процедури.
17. „Приемна грижа” с
Гарантиране правото на

Х

Х

Х

ДДД
135800 лв.

гр. Сливен, ул. Х
„Пейо Яворов” №
68

Х

Х

Х

Община Сливен
Проектно
финансиране по
ОП „РЧР” 20142020

Сливен, ул. „Ст. Х
Караджа” № 2

Х

Х

Х

ДДД
120000лв.

Община Сливен

Х

Х

Х

Проект „Приеми Община Сливен

Х

Община Сливен

Община Сливен
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прогнозен
капацитет 110

18. Център

за
настаняване
от
семеен тип за деца
без увреждания с
капацитет 12
19. Семейно
консултативен
център/комплекс от
услуги с прогнозен
капацитет 100
20. „Център за майчино
и детско здраве” с
капацитет 520
21. Дневен

център за
деца с увреждания с
капацитет 30

22. Дневен

център за
деца и/или младежи
с
тежки
множествени
увреждания
с
капацитет 30

детето да расте и развива
в сигурна и безопасна
семейна среда, превенция
на
институционализацията
на деца
Предоставяне на резидентна
услуга в среда, близка до
семейната за деца без
увреждания

ме 2015” ОП
„РЧР”2014-2020

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
116400 лв.

Община Сливен

Предоставяне
на Гр. Сливен
комплекс от услуги за
деца в ранна възраст и
техните семейства

Х

Х

Х

Х

Проектно
Финансиране

Община Сливен

Предоставяне
на
патронажни грижи за
бременни и деца до 3
години
Дневна
грижа,
консултиране,
рехабилитация,
логопедична
помощ,
информиране и обучение,
специализирани
медицински грижи за
деца с увреждания от
общността
Дневни
и
почасови
услуги
като
грижа,
рехабилитация, терапия,
консултиране,
информиране и подкрепа,
включително и на лицата,
полагащи
грижи
за
децата от целевата група

Сливен

Х

Х

Х

Х

Финансиране от УНИЦЕФ
УНИЦЕФ

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
203400 лв.

Гр.Сливен, бивше Х
начално училище
„Хаджи
Димитър”
в
кв.”Клуцохор”

Х

Х

Х

Проектно
Община Сливен
финансиране по
ОП „РР” и ОП
„РЧР”

Община Сливен
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вдомашна среда, мобилни
услуги и други дейности.
23. Кризисен център за

деца жертви на
насилие и техните
родители
с
капацитет 20
24. Консултативен

център за жертви на
насилие с капацитет
40

25. Център

за
настаняване
от
семеен тип за деца с
увреждания
с
капацитет 14

26. Център

за
от
за
с
с

Подкрепа на жертви на
домашно
насилие
и
насилие, основано на
полов
признак,
чрез
предоставяне
на
комплексни услуги
Превенция,
информационни
кампании, подкрепа и
консултиране на жертви
на
насилие,
придружавани
при
процедури и др.
Предоставяне на сигурна
и защитена среда на деца
с
увреждания,
чрез
индивидуална грижа и
подкрепа, възможности
за социално включване
Предоставяне на сигурна
и защитена среда на деца
или
младежи
с
увреждания с потребност
от постоянни медицински
грижи
Предоставяне на сигурна
и защитена среда за
децата и младежи с
потребност от постоянни
медицински грижи

настаняване
семеен
тип
младежи
увреждания,
капацитет 15
27. Център
за
специализирана
здравно-социална
грижа за деца с
увреждания
с
потребност
от
постоянни
медицински грижи
28. Дом за пълнолетни Предоставяне
лица с умствена институционална

Гр. Сливен

Х

Х

ДДД
183600лв.

Община Сливен

Гр. Сливен

Х

Х

Проектно
финансиране

Община Сливен

Гр. Сливен

Х

Х

ДДД
162120лв.

Община Сливен

Гр. Сливен

Х

Х

ДДД
173700лв.

Община Сливен

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

Проектно
финансиране

Министерство
на
здравеопазванет
о

на С.Бяла
Селище Х
грижа „Качулка”, общ.

Х

Х

Х

ДДД

Община Сливен
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изостаналост„Качулка”
капацитет 180

за пълнолетни лица с
с умствена изостаналост и
други заболявания и
увреждания.
29. „Защитено жилище Предоставяне
на
за лица с умствена резидентна услуга за
изостаналост,
с лица с интелектуални
капацитет 8
затруднения
30. „Защитено жилище Предоставяне
на
за лица с умствена резидентна услуга за
изостаналост”
с лица с интелектуални
капацитет 10
затруднения
31. „Дневен център за Предоставяне на услуги в
пълнолетни лица с общността за пълнолетни
увреждания”
с лица с увреждания
капацитет 33
32. „Център

за
социална
рехабилитация
и
интеграция”
с
капацитет 50
33. Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания
с
капацитет 25
34. Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост
с
капацитет 15
35. Център за

настаняване от
семеен тип за

Сливен

1594800 лв.

гр.
Сливен, Х
кв.”Българка”
№66

Х

Х

Х

ДДД
70800лв.

Община Сливен

гр. Сливен, ул. Х
„Хаджи Вълкова”
№ 38 А

Х

Х

Х

ДДД
88500 лв.

Община Сливен

гр. Сливен,
„Дружба”

кв. Х

Х

Х

Х

ДДД
223740 лв.

Община Сливен

Предоставяне на услуги гр. Сливен,
за: Деца с увреждания; „Република”
Хора с увреждания
бл.35

кв. Х

Х

Х

Х

ДДД
150000 лв.

Община Сливен

Гр.Сливен,
ул. Х
„Ген. Скобелев”
№3

Х

Х

Х

ДДД169500 лв.

Община Сливен
и
Фондация
„Милосърдие”

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
163050 лв.

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
166200 лв.

Община Сливен

Предоставяне на услуги в
общността за пълнолетни
лица
с
психични
увреждания
Предоставяне
на
резидентна услуга за
пълнолетни
лица
с
увреждания, изведени от
специализирана
институция
за
пълнолетни
лица
с
увреждания
Предоставяне
на
индивидуална грижа на
потребителите
на
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пълнолетни лица с
психични
разстройства с
капацитет 15
36. Дневен център за

пълнолетни лица с
увреждания с
капацитет 15
37. Център за социална

социалната
услуга,
осигуряване качество на
живот, за недопускане на
социално изключване на
рисковите групи
Предоставяне на
Община Сливен
социални услуги за
пълнолетни лица с
увреждания с цел
социално включване

Предоставяне на услуги
за: Деца с увреждания;
Пълнолетни
лица
с
увреждания
Предоставяне
на
резидентна услуга за
пълнолетни
лица
с
увреждания, изведени от
специализирана
институция
за
пълнолетни
лица
с
увреждания
39. Приют с капацитет Предоставяне на услуги
15
на бездомни лица и
семейства
40. Кризисен център
Предоставяне на услуги
с капацитет 20
на лица останали без
подслон след случаи на
насилие
41. Център за временно социална
услуга,
настаняване
с предоставяна
на
капацитет 20
бездомни лица за срок не
повече от 3 месеца в
рамките на календарната
година.
Центърът
осигурява
място
за
живеене, съдействие за
рехабилитация
и
интеграция
с
капацитет 30
38. Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост
с
капацитет 15

Х

Х

Х

Х

ДДД
101700 лв.

Община Сливен

гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
90000 лв.

Община Сливен

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
163050лв.

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
41850лв.

Община Сливен

Х

Х

ДДД
183600лв.

Община Сливен

Х

Х

ДДД
50800лв.

Община Сливен

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х
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42. Център

за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост
с
капацитет 15

43. Здравни медиатори

–
общинска
дейност,
подкрепена от МЗ6 медиатора
44. Социално

предприятие
капацитет 100

с

45. Социално

предприятие
капацитет 100

с

46. Клуб на инвалида-

общинска дейност6 клуба
47. Център за социална

рехабилитация
интеграция

и
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.
Предоставяне
на
резидентна услуга за
пълнолетни
лица
с
увреждания, изведени от
специализирана
институция
за
пълнолетни
лица
с
увреждания
Предоставяне на услуги
на
уязвими
групи,
компактни
ромски
общности
–
деца,
бременни,
възрастни
хора, хронично болни
Осигуряване на заетост
на лица от рискови групи,
предоставяне на услуги
на уязвими групи
Осигуряване на заетост
на лица от рискови групи,
предоставяне на услуги
на уязвими групи
Предоставяне на услуги
за хора с увреждания,
които имат съхранена
подвижност
Осигуряване на лични и
социални
контакти,
информиране
и

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
163050лв.

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
47244 лв.

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Проектно
финансиране

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Проектно
финансиране

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Общински
бюджет-2950 лв.

Община Сливен

Гр. Сливен, ул. Х
„Макгахан” № 6

Х

Х

Х

Финансиране от Фондация
Фондация
„Инициатива,
„Инициатива,
съпричастност”

10

възрастни хора
капацитет 20

с консултиране

48. Център

за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост (нови
7бр
с
общ
капацитет 105)

49. „Дом стари хора” с

капацитет 120
50. „Дневен център за

съпричастност”

Предоставяне
резидентна услуга
пълнолетни
лица
увреждания, изведени
специализирана
институция
пълнолетни
лица
увреждания
Предоставяне
институционална
за стари хора

на Община Сливен
за
с
от

Х

Х

Х

Х

ДДД
1141350лв.

Община Сливен

на Гр. Сливен, бул. Х
грижа „Панайот Хитов”
№ 115

Х

Х

Х

ДДД
870000 лв.

Община Сливен

Гр. Сливен, ул. Х
„Никола
Михайловски” №
26

Х

Х

Х

ДДД
35400 лв.

Община Сливен

С.Малко
Чочовене,
Сливен
Гр.Сливен

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансиране от
ЕТ
„Ангел
Стефанов”
ДДД
35400лв.

ЕТ
„Ангел
Стефанов”Сливен
Община Сливен

за
с

Предоставяне на услуги,
с осигуряване на храна,
лични
и
социални
контакти, консултации
Задоволяване
на
ежедневни,
здравни,
образователни,
рехабилитационни,
потребности
от
организация
на
свободното
време
и
личните контакти
51. Частен дом за стари Предоставяне
на
хора с капацитет 30 резидентна грижа за
места
стари хора
52. „Дневен център за Предоставяне на услуги,
стари
хора”
с осигуряване на храна,
капацитет 30
лични
и
социални
контакти, консултации
Задоволяване
на
ежедневни,
здравни,
образователни,
стари
хора”
капацитет 30

общ.
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рехабилитационни,
потребности
организация
свободното
време
личните контакти
53. Център
за Предоставяне
настаняване
от резидентна грижа
семеен тип за стари стари хора
хора с капацитет 15

от
на
и
на Гр.Сливен
за

Х

Х

Х

Х

ДДД
120000 лв.

Община Сливен

54. Център

на Гр.Сливен
за

Х

Х

Х

ДДД
120000 лв.

Община Сливен

55. Център

на Гр.Сливен
за

Х

Х

Х

ДДД
120000 лв.

Община Сливен

Гр. Сливен
Х
Ул.
„Никола
Михайловски” №
26

Х

Х

Х

Общински
бюджет
901711 лв.

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Оперативна
Община Сливен
програма
за
храни
и/или
основно
материално
подпомагане на
най-нуждаещите
се
лица
в
България

за Предоставяне
настаняване
от резидентна грижа
семеен тип за стари стари хора
хора с капацитет 15
за Предоставяне
настаняване
от резидентна грижа
семеен тип за стари стари хора
хора с капацитет 15

56. „Домашен социален

патронаж”
капацитет 450

57. Обществена

трапезария
капацитет 1600

Предоставяне на услуги,
с достъп до здравни грижи,
подкрепа при водене на
домакинството,
осигуряване на храна,
общуване и социални
контакти
Осигуряване на храна на
с безработни лица, самотни
стари хора с увреждания,
деца сираци и др.

Х
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58. Личен

асистент с Самотни възрастни хора,
капацитет 260
хора
с
увреждания,
семейства на деца с
увреждания
59. Звено
„Домашен Осигуряване на грижи в
помощник”
към семейна среда за лица,
се
от
Домашен социален нуждаещи
патронаж-Сливен
обгрижване
в
с
капацитет
5 ежедневието си
потребителя

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Гр. Сливен
Х
Ул.
„Никола
Михайловски” №
26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

60. Център

за Лица с висока степен на Община Сливен
настаняване
от зависимост от грижа
семеен тип за стари
хора с капацитет 15

61. Клубове

на
пенсионера
–
общинска дейност
55
клуба
на
територията
на
община Сливен/

1

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

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
Подобряване
на Утвърждаване на местно Община Сливен
възможностите за ниво на практики и
реакция в случаите механизми за действие
в
на насилие над регламентирани
Координационен
деца.
механизъм
за
взаимодействие и работа
в случай на деца, жертва
на насилие или в риск от
насилие; Изпълнение на
полицейска закрила и
предоставяне
на

Държавно
финансиране
ПМС
332/22.12.2017г.
Общински
бюджет
20000 лв.

Община Сливен

Х

ДДД
120000 лв.

Община Сливен

Х

Х

Общински
бюджет27050 лв.

Община Сливен

Х

Х

Съобразно
бюджета
на
постоянните
представители

Дирекция „СП”
Сливен, Община
Сливен, РУ на
МВР

Община Сливен
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специализирана
подкрепа.
2

Реализиране
на
дейности и мерки за
осигуряване
на
правото на децата
на
достъп
до
образователни
услуги и превенция
на отпадането от
училище

мерки за превенция на Община Сливен
отпадане от училище,
обхващане на децата в
предучилищна
подготовказадължителен
подготвителен клас

Х

Х

Х

Х

Съобразно
бюджета
на
ангажираните
институции

Дирекция „СП”
Сливен, Община
Сливен, РИОСливен, НПО

3

Реализиране
на
програми
за
превенция
на
рисково поведение
при деца и младежи

Образователни програми Община Сливен
и кампании в училище
други организации за
превенция на
рисково
поведениеагресия;
насилие; отклоняващо се
поведение;провеждане на
здравна
и
социална
просвета
против
зависимостите; развиване
дейността на Център за
социална
превенцияМКБППМН; прилагане
на иновативни практики

Х

Х

Х

Х

Съобразно
бюджета
на
ангажираните
институции

Дирекция „СП”
Сливен, Община
Сливен, РИОСливен, НПО,
МКБППМН

4

Развиване
на Дейности на Дирекция Община Сливен
политики/мерки за ”БТ”, община, НПО за
социално
предоставяне на услуги,
включване
на насочени към заетост,
хората
с професионално
увреждания
ориентиране
и
професионална
квалификация
(преквалификация)инфра

Х

Х

Х

Х

Съобразно
Д „БТ”, Община
бюджета
на Сливен, НПО
ангажираните
институции
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структура
среда

и

достъпна

5

Развиване на услуги
за превенция на
рисково и/ или
зависимо поведение

Реализиране
на Община Сливен
граждански инициативи,
КСУДС
и
други
организации в насока–
информиране
и
консултиране.
Подкрепяща
и
консултативна
работа,
свързана с нуждите на
отделни потребители и
семейства в общността.

Х

Х

Х

Х

Съобразно
Община Сливен,
бюджета
на Дирекция „СП”,
ангажираните
НПО, БЧК
институции

6

Проект
„Предоставяне на
интегрирани услуги
за ранно детско
развитие
в
Общностен център
за деца и семейства
Сливен”
Проект
„Интегриран проект
за
социално
включване на роми
и други уязвими
групи в гр. Сливен”

Оперативна
програма Община Сливен
„Развитие на човешките
ресурси” по процедура
BG05M9OP001-2.004
–
Услуги за ранно детско
развитие

Х

Х

Х

Х

ОП „РЧР”

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

БългароОбщина Сливен,
швейцарска
НПО
програма
за
сътрудничество

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
Проект „Приеми ме Реализиране на местно Община Сливен
2015”
ниво
на
национален

Х

Х

Х

Х

ОП „РЧР”

7

1

Изграждане и оборудване
на Обединено детско
заведение; Интегрирани
здравни,
социални,
образователни
услуги,
стимулиране процеса на
общностно развитие

Община Сливен

Община Сливен,
Д „СП” Сливен,

15

проект за развиване на
приемна
грижа,
в
партньорство с АСП
2

Меморандум
за
сътрудничество на
общинско ниво за
изпълнение
на
съвместни дейности
за подкрепа на деца
и семейства в риск,
Договор
за
финансиране

3

Развиване
на
местно ниво на
модел
за
предоставяне
услуги за жертви на
домашно насилие;
повишаване
капацитета
на
специалисти, работа
в мрежа

4

„Работилница
родители”

1

НПО, Д
Сливен

„БТ”

Създаване на условия за Община Сливен
ефективно
сътрудничество с цел
създаване на ефективна
система от услуги за
превенция и подкрепа на
родители и деца в риск,
работа в областта на
майчино
и
детско
здравеопазване,
ранно
детско развитие и работа
с деца в конфликт със
закона
Дейности за превенция на Гр. Сливен
насилието, осигуряване
защита за жертви на
насилие/трафик,
обучения на ключови
специалисти, повишаване
обществената
информираност

Х

Х

Х

Х

В рамките на Община Сливен,
бюджета
на УНИЦЕФ, НПО,
ангажираните
Д „СП” Сливен
институции;
Фондонабиране

Х

Х

Х

Х

Министерство
на
правосъдието,
ОП,
фондонабиране

Община Сливен,
Сдружение
„Алианс
за
защита
срещу
домашното
насилие”, ОД на
МВР – Сливен,
НПО

Община Сливен
за Специализирана
програма за повишаване
родителски капацитет

Х

Х

Х

Х

Община Сливен,
УницефБългария,
Народни
читалища

Община Сливен,
УницефБългария,
Народни
читалища

Х

Х

Х

Х

В рамките
бюджет
съответната
услуга;

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
на Община Сливен
Изграждане
на Привличане
лицензиран
доставчик
и
системи
на
супервизия
на развиване на дейност в
насока
повишаване

на Община Сливен,
на партньори
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персонала
на капацитет и подкрепа
персонал в социални
социалните услуги.
услуги- КСУДС,, ЦНСТ
за
деца/младежи
с
увреждания, ЦНСТ за
деца/без увреждания без
увреждания
и
други
социални
услуги
на
територията на общината

Проектно
финансиране

2

Специализирани
обучения

Развиване на практически Община Сливен
умения за предоставяне
на услуги и качествена
грижа на специфични
рискови групи

Х

Х

Х

Х

Донорска
програма

Фондация
„Инициатива
съпричастност”;
Община Сливен,
НПО

3

Повишаване
капацитета
на
доставчици
на
услуги и работещи в
услуги в общността

Повишаване капацитета Община Сливен
за
предоставяне
на
социални
услуги
и
планиране разкриването
на
нови
услуги;
повишаване капацитета
на работещи в сферата на
предоставяне на социални
услуги

Х

Х

Х

Х

Национален
проект
„Развитие
на
системата
за
планиране
и
предоставяне на
социални услуги
на регионално
равнище”

АСП,
местни
координатори,
Община Сливен,
Областна
администрация,
НПО

1

2

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)
Разработка
на Проектни предложения за Община Сливен
Х
Х
Х
Х
ОП „Човешки Община Сливен,
проектни
предоставяне на социални
ресурси”
и партньори
предложения
по услуги,
интеграционни
други фондове и
нови
оперативни политики,
мерки
за
програми
програми
2016- заетост,
социално
2020г.
.,
други включване
и
др.
фондове
специфични за сферата
Популяризиране
Организиране
на Община Сливен
Х
Х
Х
Х
Общински
Община Сливен
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сред
широката
общественост
и
заинтересованите
страни ползите и
ефектите
от
реализиране
на
дейности
по
стратегията.

брифинги,
пресконференции,
публикации в медиите за
запознаване
на
заинтересованите страни
и широката общественост
с
приоритетите,
планираните
социални
услуги
и
мерки
в
стратегията за развитие
на социалните услуги,
както и по конкретни
дейности

бюджет;
Външни донори

гр. Сливен
м.март 2018г.
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ
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Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги (2016- 2020) в община Сливен за 2019 г.
СЪГЛАСУВАЛИ
МАРЛЕНА ДАНЕВА......................
Директор Дирекция
„Социално подпомагане” Сливен
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА........................
Председател на „Обществен съвет за
упражняване обществен контрол при
осъществяване дейности в областта на
социалните помощи и социални услуги”

ОБЩИНА СЛИВЕН
№

1.

Вид дейност /
услуга / мярка
Социални услуги
„Център
за
обществена
подкрепа” /ЦОП/ с
капацитет 80

Планов период- 2019 г.
Описание на
дейността (какво е
планирано за
периода)

Местоположен
ие (нас.място)

Времеви график за 2019 г.
Месец Месец Месец Месец
1-3
4-6
7-9
10-12

Комплекс от социални КСУДСгр. Х
услуги предназначени за Сливен,
кв.
деца и семейства с цел „Българка” № 66
предотвратяване
изоставянето
и
настаняването
в
институция, превенция
отпадането от училище,

Х

Х

Х

Финансиране
(източник,
сума)
ДДД
250400 лв.

Изпълняваща
организация,
отговорник
Община Сливен
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2.

„Център
за
обществена
подкрепа” /ЦОП/ с
капацитет 60

3.

Център
за
заместваща грижа с
прогнозен

деинституционализация и
реинтеграция на деца,
консултиране и подкрепа
на семейства, обучение и
подкрепа на кандидати за
приемни родители и
осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески
проблеми
и
прояви.
Функционира на база
утвърдена методика за
предоставяне на услугата.
Комплекс от социални
услуги предназначени за
деца и семейства с цел
предотвратяване
изоставянето
и
настаняването
в
институция, превенция
отпадането от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
консултиране и подкрепа
на семейства, обучение и
подкрепа на кандидати за
приемни родители и
осиновители,
консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески
проблеми
и
прояви.
Функционира на база
утвърдена методика за
предоставяне на услугата.
Почасови услуги за децазаместваща грижа за
различни периоди от

гр.Сливен, бивше Х
начално училище
„Хаджи
Димитър”, в кв.
„Клуцохор”

Х

Х

Х

Проектно
Община Сливен
финансиране по
ОП „РР” и ОП
„РЧР”

Община Сливен

Х

Х

Х

Проектно
финансиране

Х

Община Сливен
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капацитет 30

4.

Център
„Спешен
прием” на деца към
ЦОП/КСУДС
с
капацитет 4

5.

Звено „Майка и
бебе” с капацитет 8

6.

„Център за работа с
деца на улицата” с
капацитет 22

7.

Преходно жилище с

време(гледане
вкъщи,придружаване до
детски заведения)за деца
в риск от изоставяне;
деца,
настанени
при
близки или роднини;деца,
настанени в приемни
семейства;осиновени
деца;деца с увреждания
Предоставяне на услуги и
24-часова грижа за деца
жертви на насилие и
неглижиране
в
семейството.
Временно настаняване до
6 месеца на бременни
жени и майки в риск да
изоставят децата си,
психологическо
и
юридическо
консултиране, подкрепа
за
младите
майки.Функционира на
база утвърдена методика
за
предоставяне
на
услугата.
Комплекс от социални
услуги,
свързани
с
превенция на попадането
на деца на улицата и
отпадане от училище,
социална интеграция на
деца.Функционира
на
база утвърдена методика
за
предоставяне
на
услугата.
Предоставяне на услуги

ЦОП в КСУДС- Х
гр. Сливен, кв.
„Българка” № 66

Х

Х

Х

ДДД

Община Сливен

КСУДСгр. Х
Сливен,
кв.
„Българка” № 66

Х

Х

Х

ДДД
64080 лв.

Община Сливен

Гр. Сливен, ул. Х
„Ст. Стамболов”
№6

Х

Х

Х

ДДД
163680лв.

Община Сливен

Гр. Сливен, кв. Х

Х

Х

Х

ДДД

Община Сливен
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капацитет 4
8.

Дневен център за
деца с увреждания
„Св.
Стилиян
Детепазител”
с
капацитет 30

9.

„ДМСГД- Сливен”
с капацитет 65

на деца, извеждани от
институции
с
цел
адаптирането им
Дневна
грижа,
консултиране,
рехабилитация,
логопедична
помощ,
информиране и обучение,
специализирани
медицински грижи за
деца с увреждания от
общността
Лечебно заведение за
предоставяне
инстит6уционална
медицинска помощ и
социални услуги за деца
от 0-7 години, с медикосоциален риск.

„Дружба” 8-Г-6
кв. Х

Х

Х

Х

ДДД
203400 лв.

гр. Сливен, ул. Х
„Карандила” №
70

Х

Х

Х

ВРБК
към ВРБК
към
Министерство на Министерство
здравеопазването на
здравеопазванет
о

Предоставяне на дневни гр. Сливен, ул. Х
деца с хронични медицински грижи за „Карандила” №
заболявания
или деца в ниска възраст
70
увреждания”
в
ДМСГД- Сливен с
капацитет 5
11. „Център
за Предоставяне
на гр. Сливен, кв. Х
настаняване
от резидентна услуга за деца „Българка” № 66
семеен тип” за деца и младежи с множество
и
младежи
с увреждания
увреждания
с
капацитет 8
12. „Център
за Предоставяне
на Община Сливен, Х
настаняване
от резидентна услуга на ул. „Гаговец” №
семеен тип” за деца деца
и младежи
с 39
и
младежи
с увреждания
увреждания
с

Х

Х

Х

В рамките
бюджета
ДМСГД

Х

Х

Х

ДДД
92640 лв.

Община Сливен

Х

Х

Х

ДДД
162120 лв.

Община Сливен

10. „Дневен център за

гр. Сливен,
„Дружба”

30280лв.
Община Сливен

на Министерство
на на
здравеопазванет
о
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капацитет 14
13. „Център

за
настаняване
от
семеен тип” за деца
без увреждания с
капацитет 14
14. „Център
за
настаняване
от
семеен тип” за деца
без увреждания с
капацитет 14
15. Общностен център
за деца и семейства
с капацитет 420
деца

Предоставяне
на Гр. Сливен, кв. Х
резидентна услуга за деца „Сини камъни” №
без увреждания
65

Х

Х

Х

ДДД
135800 лв.

Община Сливен

Предоставяне
на гр. Сливен, кв. Х
резидентна услуга за деца „Дружба” № 65
без увреждания

Х

Х

Х

ДДД
135800 лв.

Община Сливен

гр. Сливен, ул. Х
„Пейо Яворов” №
68

Х

Х

Х

Община Сливен
Проектно
финансиране по
ОП „РЧР” 20142020 или ДДД

Сливен, ул. „Ст. Х
Караджа” № 2

Х

Х

Х

ДДД
120000лв.

Интегрирани социалноздравно-образователни
услуги за ранно детско
развитие за деца от 0 до 7
години
и
техните
родители
16. Център за социална Предоставяне
на
рехабилитация
и почасова подкрепа на
интеграциядеца/ младежи, свързани
капацитет 40
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.
Възможност за щадящо
изслушване на деца при

Община Сливен
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

участието им в съдебни и
административни
процедури.
„Приемна грижа” с Гарантиране правото на
Община Сливен
прогнозен
детето да расте и развива
капацитет 110
в сигурна и безопасна
семейна среда, превенция
на
институционализацията
на деца
Център
за Предоставяне на резидентна Гр. Сливен
настаняване
от услуга в среда, близка до
семеен тип за деца семейната за деца без
без увреждания с увреждания
капацитет 12
Семейно
Предоставяне
на Гр. Сливен
консултативен
комплекс от услуги за
център/комплекс от деца в ранна възраст и
услуги с прогнозен техните семейства
капацитет 100
„Център за майчино Предоставяне
на Сливен
и детско здраве” с патронажни грижи за
капацитет 520
бременни и деца до 3
години
Дневен център за Дневна
грижа, Гр. Сливен
деца с увреждания с консултиране,
капацитет 30
рехабилитация,
логопедична
помощ,
информиране и обучение,
специализирани
медицински грижи за
деца с увреждания от
общността
Дневен център за Дневни
и
почасови Гр.Сливен, бивше
деца и/или младежи услуги
като
грижа, начално училище
с
тежки рехабилитация, терапия, „Хаджи
множествени
Димитър”
в
консултиране,

Х

Х

Х

Х

Проект „Приеми Община Сливен
ме 2015” ОП
„РЧР”2014-2020

Х

Х

Х

Х

ДДД
116400 лв.

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Проектно
Финансиране

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Финансиране от УНИЦЕФ
УНИЦЕФ

Х

Х

Х

Х

ДДД
203400 лв.

Х

Х

Х

Х

Проектно
Община Сливен
финансиране по
ОП „РР” и ОП
„РЧР”

Община Сливен
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увреждания
капацитет 30

с информиране и подкрепа, кв.”Клуцохор”
включително и на лицата,
полагащи
грижи
за
децата от целевата група
вдомашна среда, мобилни
услуги и други дейности.

23. Кризисен център за

деца жертви на
насилие и техните
родители
с
капацитет 20
24. Консултативен

център за жертви на
насилие с капацитет
40

25. Център

за
настаняване
от
семеен тип за деца с
увреждания
с
капацитет 14

26. Център

за
от
за
с
с

настаняване
семеен
тип
младежи
увреждания,
капацитет 15
27. Център
за
специализирана
здравно-социална
грижа за деца с
увреждания
с
потребност
от

Подкрепа на жертви на
домашно
насилие
и
насилие, основано на
полов
признак,
чрез
предоставяне
на
комплексни услуги
Превенция,
информационни
кампании, подкрепа и
консултиране на жертви
на
насилие,
придружавани
при
процедури и др.
Предоставяне на сигурна
и защитена среда на деца
с
увреждания,
чрез
индивидуална грижа и
подкрепа, възможности
за социално включване
Предоставяне на сигурна
и защитена среда на деца
или
младежи
с
увреждания с потребност
от постоянни медицински
грижи
Предоставяне на сигурна
и защитена среда за
децата и младежи с
потребност от постоянни
медицински грижи

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
183600лв.

Община Сливен

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

Проектно
финансиране

Община Сливен

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
162120лв.

Община Сливен

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
173700лв.

Община Сливен

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

Проектно
финансиране

Министерство
на
здравеопазванет
о
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28.

29.

30.

31.

постоянни
медицински грижи
Дом за пълнолетни
лица с умствена
изостаналост„Качулка”
с
капацитет
150
„Защитено жилище
за лица с умствена
изостаналост,
с
капацитет 8
„Защитено жилище
за лица с умствена
изостаналост”
с
капацитет 10
„Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания”
с
капацитет 33

32. „Център

за
социална
рехабилитация
и
интеграция”
с
капацитет 50
33. Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания
с
капацитет 25
34. Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост
с
капацитет 15

Предоставяне
на
институционална грижа
за пълнолетни лица с
умствена изостаналост и
други заболявания и
увреждания.
Предоставяне
на
резидентна услуга за
лица с интелектуални
затруднения
Предоставяне
на
резидентна услуга за
лица с интелектуални
затруднения
Предоставяне на услуги в
общността за пълнолетни
лица с увреждания

С.Бяла
Селище Х
„Качулка”, общ.
Сливен

Х

Х

Х

ДДД
1329000 лв.

Община Сливен

гр.
Сливен, Х
кв.”Българка”
№66

Х

Х

Х

ДДД
70800лв.

Община Сливен

гр. Сливен, ул. Х
„Хаджи Вълкова”
№ 38 А

Х

Х

Х

ДДД
88500 лв.

Община Сливен

гр. Сливен,
„Дружба”

кв. Х

Х

Х

Х

ДДД
223740 лв.

Община Сливен

Предоставяне на услуги гр. Сливен,
за: Деца с увреждания; „Република”
Хора с увреждания
бл.35

кв. Х

Х

Х

Х

ДДД
150000 лв.

Община Сливен

Гр.Сливен,
ул. Х
„Ген. Скобелев”
№3

Х

Х

Х

ДДД169500 лв.

Община Сливен
и
Фондация
„Милосърдие”

Община Сливен

Х

Х

Х

ДДД
163050 лв.

Община Сливен

Предоставяне на услуги в
общността за пълнолетни
лица
с
психични
увреждания
Предоставяне
на
резидентна услуга за
пълнолетни
лица
с
увреждания, изведени от
специализирана
институция
за
пълнолетни
лица
с

Х
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35. Център за

настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
психични
разстройства с
капацитет 15
36. Дневен център за

пълнолетни лица с
увреждания с
капацитет 15
37. Център за социална

увреждания
Предоставяне
на Община Сливен
индивидуална грижа на
потребителите
на
социалната
услуга,
осигуряване качество на
живот, за недопускане на
социално изключване на
рисковите групи
Предоставяне на
Община Сливен
социални услуги за
пълнолетни лица с
увреждания с цел
социално включване

Предоставяне на услуги
за: Деца с увреждания;
Пълнолетни
лица
с
увреждания
Предоставяне
на
резидентна услуга за
пълнолетни
лица
с
увреждания, изведени от
специализирана
институция
за
пълнолетни
лица
с
увреждания
39. Приют с капацитет Предоставяне на услуги
15
на бездомни лица и
семейства
40. Кризисен център
Предоставяне на услуги
с капацитет 20
на лица останали без
подслон след случаи на
насилие
41. Център за временно социална
услуга,
настаняване
с предоставяна
на
капацитет 20
бездомни лица за срок не
повече от 3 месеца в
рехабилитация
и
интеграция
с
капацитет 30
38. Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост
с
капацитет 15

Х

Х

Х

Х

ДДД
166200 лв.

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
101700 лв.

Община Сливен

гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
90000 лв.

Община Сливен

Гр. Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
163050лв.

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
41850лв.

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
183600лв.

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
50800лв.

Община Сливен
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42. Център

за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост
с
капацитет 15

43. Център

за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост
с
капацитет 15

44. Център

за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
умствена
изостаналост
с
капацитет 15

рамките на календарната
година.
Центърът
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.
Предоставяне
на Гр. Сливен
резидентна услуга за
пълнолетни
лица
с
увреждания, изведени от
специализирана
институция
за
пълнолетни
лица
с
увреждания
Предоставяне
на Гр. Сливен
резидентна услуга за
пълнолетни
лица
с
увреждания, изведени от
специализирана
институция
за
пълнолетни
лица
с
увреждания
Предоставяне
резидентна услуга
пълнолетни
лица
увреждания, изведени
специализирана
институция
пълнолетни
лица
увреждания

на Гр. Сливен
за
с
от

Х

Х

Х

Х

ДДД
163050лв.

Община Сливен

Х

Х

ДДД

Община Сливен

163050лв

Х

Х

ДДД

Община Сливен

163050лв

за
с
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45. Център

за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
психични
разстойства
с
капацитет 15

46. Здравни медиатори

–
общинска
дейност,
подкрепена от МЗ6 медиатора
47. Социално

предприятие
капацитет 100

с

48. Социално

предприятие
капацитет 100

с

49. Клуб на инвалида-

общинска дейност6 клуба
50. Център за социална

рехабилитация
и
интеграция
за
възрастни хора с
капацитет 20
51. Център

за
настаняване
от
семеен
тип
за
пълнолетни лица с
умствена

Предоставяне
на
резидентна услуга за
пълнолетни
лица
с
психични
разстойства,
изведени
от
специализирана
институция
за
пълнолетни
лица
с
психични разстойства
Предоставяне на услуги
на
уязвими
групи,
компактни
ромски
общности
–
деца,
бременни,
възрастни
хора, хронично болни
Осигуряване на заетост
на лица от рискови групи,
предоставяне на услуги
на уязвими групи
Осигуряване на заетост
на лица от рискови групи,
предоставяне на услуги
на уязвими групи
Предоставяне на услуги
за хора с увреждания,
които имат съхранена
подвижност
Осигуряване на лични и
социални
контакти,
информиране
и
консултиране

Гр. Сливен

Х

Х

ДДД

Община Сливен

163050лв

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
47244 лв.

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Проектно
финансиране

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Проектно
финансиране

Община Сливен

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Общински
бюджет-2950 лв.

Община Сливен

Гр. Сливен, ул. Х
„Макгахан” № 6

Х

Х

Х

Финансиране от Фондация
Фондация
„Инициатива,
„Инициатива,
съпричастност”
съпричастност”

Х

Х

Х

ДДД
489150лв.

Предоставяне
на Община Сливен
резидентна услуга за
пълнолетни
лица
с
увреждания, изведени от
специализирана

Х

Община Сливен
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за
изостаналост ( 3бр с институция
пълнолетни
лица
с
общ капацитет 45)
увреждания
52. „Дом стари хора” с Предоставяне
на Гр. Сливен, бул. Х
институционална грижа „Панайот Хитов”
капацитет 120
за стари хора
№ 115
53. „Дневен център за

Предоставяне на услуги,
с осигуряване на храна,
лични
и
социални
контакти, консултации
Задоволяване
на
ежедневни,
здравни,
образователни,
рехабилитационни,
потребности
от
организация
на
свободното
време
и
личните контакти
54. Частен дом за стари Предоставяне
на
хора с капацитет 30 резидентна грижа за
стари хора
места
55. „Дневен център за Предоставяне на услуги,
стари
хора”
с осигуряване на храна,
капацитет 30
лични
и
социални
контакти, консултации
Задоволяване
на
ежедневни,
здравни,
образователни,
рехабилитационни,
потребности
от
организация
на
свободното
време
и
личните контакти
стари
хора”
капацитет 30

Х

Х

Х

ДДД
870000 лв.

Община Сливен

Гр. Сливен, ул. Х
„Никола
Михайловски” №
26

Х

Х

Х

ДДД
35400 лв.

Община Сливен

С.Малко
Чочовене,
Сливен
Гр.Сливен

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансиране от
ЕТ
„Ангел
Стефанов”
ДДД
35400лв.

ЕТ
„Ангел
Стефанов”Сливен
Община Сливен

общ.

30

56. Център

на Гр.Сливен
за

Х

Х

Х

Х

ДДД
120000 лв.

Община Сливен

57. Център

на Гр.Сливен
за

Х

Х

Х

Х

ДДД
120000 лв.

Община Сливен

58. Център

на Гр.Сливен
за

Х

Х

Х

Х

ДДД
120000 лв.

Община Сливен

59. Център

на Гр.Сливен
за

Х

Х

ДДД
120000 лв.

Община Сливен

Община Сливен

за Предоставяне
настаняване
от резидентна грижа
семеен тип за стари стари хора
хора с капацитет 15
за Предоставяне
настаняване
от резидентна грижа
семеен тип за стари стари хора
хора с капацитет 15
за Предоставяне
настаняване
от резидентна грижа
семеен тип за стари стари хора
хора с капацитет 15
за Предоставяне
настаняване
от резидентна грижа
семеен тип за стари стари хора
хора с капацитет 15

60. „Домашен социален

патронаж”
капацитет 300

61. Обществена

трапезария
капацитет 1600

Предоставяне на услуги,
с достъп до здравни грижи,
подкрепа при водене на
домакинството,
осигуряване на храна,
общуване и социални
контакти
Осигуряване на храна на
с безработни лица, самотни
стари хора с увреждания,
деца сираци и др.

Гр. Сливен
Х
Ул.
„Никола
Михайловски” №
26

Х

Х

Х

Общински
бюджет
768210 лв.

Община Сливен

Х

Х

Х

Оперативна
Община Сливен
програма
за
храни
и/или
основно
материално
подпомагане на
най-нуждаещите
се
лица
в
България

Х
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62. Личен

асистент с Самотни възрастни хора,
капацитет 260
хора
с
увреждания,
семейства на деца с
увреждания
63. Звено
„Домашен Осигуряване на грижи в
помощник”
към семейна среда за лица,
се
от
Домашен социален нуждаещи
патронаж-Сливен
обгрижване
в
с
капацитет
5 ежедневието си
потребителя

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Държавно
финансиране

Община Сливен

Гр. Сливен
Х
Ул.
„Никола
Михайловски” №
26

Х

Х

Х

Общински
бюджет
20000 лв.

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

ДДД
120000 лв.

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Общински
бюджет27050 лв.

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

Съобразно
бюджета
на
постоянните
представители

Дирекция „СП”
Сливен, Община
Сливен, РУ на
МВР

64. Център

за Лица с висока степен на Община Сливен
настаняване
от зависимост от грижа
семеен тип за стари
хора с капацитет 15

65. Клубове

на
пенсионера
–
общинска дейност
55
клуба
на
територията
на
община Сливен/

1

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

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
Подобряване
на Утвърждаване на местно Община Сливен
възможностите за ниво на практики и
реакция в случаите механизми за действие
в
на насилие над регламентирани
Координационен
деца.
механизъм
за
взаимодействие и работа
в случай на деца, жертва
на насилие или в риск от
насилие; Изпълнение на
полицейска закрила и
предоставяне
на
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специализирана
подкрепа.
2

Реализиране
на
дейности и мерки за
осигуряване
на
правото на децата
на
достъп
до
образователни
услуги и превенция
на отпадането от
училище

мерки за превенция на Община Сливен
отпадане от училище,
обхващане на децата в
предучилищна
подготовказадължителен
подготвителен клас

Х

Х

Х

Х

Съобразно
бюджета
на
ангажираните
институции

Дирекция „СП”
Сливен, Община
Сливен, РИОСливен, НПО

3

Реализиране
на
програми
за
превенция
на
рисково поведение
при деца и младежи

Образователни програми Община Сливен
и кампании в училище
други организации за
превенция на
рисково
поведениеагресия;
насилие; отклоняващо се
поведение;провеждане на
здравна
и
социална
просвета
против
зависимостите; развиване
дейността на Център за
социална
превенцияМКБППМН; прилагане
на иновативни практики

Х

Х

Х

Х

Съобразно
бюджета
на
ангажираните
институции

Дирекция „СП”
Сливен, Община
Сливен, РИОСливен, НПО,
МКБППМН

4

Развиване
на Дейности на Дирекция Община Сливен
политики/мерки за ”БТ”, община, НПО за
социално
предоставяне на услуги,
включване
на насочени към заетост,
хората
с професионално
увреждания
ориентиране
и
професионална
квалификация
(преквалификация)инфра

Х

Х

Х

Х

Съобразно
Д „БТ”, Община
бюджета
на Сливен, НПО
ангажираните
институции
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структура
среда

и

достъпна

5

Развиване на услуги
за превенция на
рисково и/ или
зависимо поведение

Реализиране
на Община Сливен
граждански инициативи,
КСУДС
и
други
организации в насока–
информиране
и
консултиране.
Подкрепяща
и
консултативна
работа,
свързана с нуждите на
отделни потребители и
семейства в общността.

Х

Х

Х

Х

Съобразно
Община Сливен,
бюджета
на Дирекция „СП”,
ангажираните
НПО, БЧК
институции

6

Проект
„Предоставяне на
интегрирани услуги
за ранно детско
развитие
в
Общностен център
за деца и семейства
Сливен”
Проект
„Интегриран проект
за
социално
включване на роми
и други уязвими
групи в гр. Сливен”

Оперативна
програма Община Сливен
„Развитие на човешките
ресурси” по процедура
BG05M9OP001-2.004
–
Услуги за ранно детско
развитие

Х

Х

Х

Х

ОП „РЧР”

Община Сливен

Х

Х

Х

Х

БългароОбщина Сливен,
швейцарска
НПО
програма
за
сътрудничество

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа
Проект „Приеми ме Реализиране на местно Община Сливен
2015”
ниво
на
национален

Х

Х

Х

Х

ОП „РЧР”

7

1

Изграждане и оборудване
на Обединено детско
заведение; Интегрирани
здравни,
социални,
образователни
услуги,
стимулиране процеса на
общностно развитие

Община Сливен

Община Сливен,
Д „СП” Сливен,
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проект за развиване на
приемна
грижа,
в
партньорство с АСП
2

Меморандум
за
сътрудничество на
общинско ниво за
изпълнение
на
съвместни дейности
за подкрепа на деца
и семейства в риск,
Договор
за
финансиране

3

Развиване
на
местно ниво на
модел
за
предоставяне
услуги за жертви на
домашно насилие;
повишаване
капацитета
на
специалисти, работа
в мрежа

4

„Работилница
родители”

1

НПО, Д
Сливен

„БТ”

Създаване на условия за Община Сливен
ефективно
сътрудничество с цел
създаване на ефективна
система от услуги за
превенция и подкрепа на
родители и деца в риск,
работа в областта на
майчино
и
детско
здравеопазване,
ранно
детско развитие и работа
с деца в конфликт със
закона
Дейности за превенция на Гр. Сливен
насилието, осигуряване
защита за жертви на
насилие/трафик,
обучения на ключови
специалисти, повишаване
обществената
информираност

Х

Х

Х

Х

В рамките на Община Сливен,
бюджета
на УНИЦЕФ, НПО,
ангажираните
Д „СП” Сливен
институции;
Фондонабиране

Х

Х

Х

Х

Министерство
на
правосъдието,
ОП,
фондонабиране

Община Сливен,
Сдружение
„Алианс
за
защита
срещу
домашното
насилие”, ОД на
МВР – Сливен,
НПО

Община Сливен
за Специализирана
програма за повишаване
родителски капацитет

Х

Х

Х

Х

Община Сливен,
УницефБългария,
Народни
читалища

Община Сливен,
УницефБългария,
Народни
читалища

Х

Х

Х

Х

В рамките
бюджет
съответната
услуга;

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
на Община Сливен
Изграждане
на Привличане
лицензиран
доставчик
и
системи
на
супервизия
на развиване на дейност в
насока
повишаване

на Община Сливен,
на партньори
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персонала
на капацитет и подкрепа
персонал в социални
социалните услуги.
услуги- КСУДС,, ЦНСТ
за
деца/младежи
с
увреждания, ЦНСТ за
деца/без увреждания без
увреждания
и
други
социални
услуги
на
територията на общината

Проектно
финансиране

2

Специализирани
обучения

Развиване на практически Община Сливен
умения за предоставяне
на услуги и качествена
грижа на специфични
рискови групи

Х

Х

Х

Х

Донорска
програма

Фондация
„Инициатива
съпричастност”;
Община Сливен,
НПО

3

Повишаване
капацитета
на
доставчици
на
услуги и работещи в
услуги в общността

Повишаване капацитета Община Сливен
за
предоставяне
на
социални
услуги
и
планиране разкриването
на
нови
услуги;
повишаване капацитета
на работещи в сферата на
предоставяне на социални
услуги

Х

Х

Х

Х

Национален
проект
„Развитие
на
системата
за
планиране
и
предоставяне на
социални услуги
на регионално
равнище”

АСП,
местни
координатори,
Община Сливен,
Областна
администрация,
НПО

1

2

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)
Разработка
на Проектни предложения за Община Сливен
Х
Х
Х
Х
ОП „Човешки Община Сливен,
проектни
предоставяне на социални
ресурси”
и партньори
предложения
по услуги,
интеграционни
други фондове и
нови
оперативни политики,
мерки
за
програми
програми
2016- заетост,
социално
2020г.
.,
други включване
и
др.
фондове
специфични за сферата
Популяризиране
Организиране
на Община Сливен
Х
Х
Х
Х
Общински
Община Сливен
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сред
широката
общественост
и
заинтересованите
страни ползите и
ефектите
от
реализиране
на
дейности
по
стратегията.

брифинги,
пресконференции,
публикации в медиите за
запознаване
на
заинтересованите страни
и широката общественост
с
приоритетите,
планираните
социални
услуги
и
мерки
в
стратегията за развитие
на социалните услуги,
както и по конкретни
дейности

бюджет;
Външни донори

гр. Сливен
м.март 2018г.
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ
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