Приложение №2 -Таблица 1
Планирани социални услуги и мерки в община Троян – Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск
№
1

1

2

3

Услуга, вид
Превенция
Дневен център
за деца с
увреждания
ДЦДУ (ДДД)
Дейност 1.1.1.1.

Капацитет

Потребители
Целеви групи

Териториален обхват

2015
10

20

5.

Местоположение
с.
Дълбок
дол

Статус - налична / нова
(година за стартиране)
Налична, планиран
капацитет за 2011г. – 20
места, като ДДД.
(предлагаме намаляване
на капацитета от 20 на 10
места от 01.07.2011г.)

Консултиране, дневна грижа, рехабилитация, логопедична помощ, информиране, обучение, медицински грижи,
трудотерапия,
индивидуално
обучение за деца с увреждания,

Троян

Нова, за разкриване през
2014 г. с капацитет 20
места.

Деца с увреждания

Община Троян

Дневен център
за деца с
увреждания
ДЦДУ (ДДД)
Дейност 1.1.1.2.

Деца и лица с увреждания
(капацитет
10
деца
с
увреждания и 10 лицамладежи с увреждания)

Община Троян

0

Личен асистент
Социален асистент (ОП РЧР)

Деца с различни увреждания
нуждаещи се от постоянно
обгрижване в ежедневието си

Община Троян

3

15

Грижи в семейна среда на деца; предоставяне на алтернативен избор за
професионално развитие на семейства
с дете с трайно увреждане.

гр.Троян
с.Горно
Трапе

Налична през 2011 г., за
разширяване

Деца и семейства в риск,
Деца с увреждания в семейна
среда, Родители, отглеждащи
деца с увреждания; Деца от
ромски общности;
Деца в риск от отпадане и
отпаднали от училище
Извънучилищни ученици от всички населени
места, които да участват
дейности в
съобразно интересите си в
рамките на
извънучилищни дейности с
Детски
оглед превенция на рисково
педагогически
център и други- поведение за личностно и
спортни клубове, социално развитие
ателиета,..
(ДДД и ОБ)

Община Троян

0

30

Троян

Община Троян

680

1000

Консултации; Превенция на изоставяне; Приемна грижа; Реинтеграция в
семейството Превенция на отпадане
от училище; Подкрепа на семейството
при отглеждане на детето; Развиване
на родителски капацитет. Програми за
сексуално и репродуктивно здраве.
клубове
по
интереси,
спортни
клубове,
художествени
ателиета,
детски работилници, ваканционни
забавления, игри, олимпиади и
състезания

Нова,
планирана
за
разкриване през 2012г. с
капацитет 30 места.
(капацитетът може да се
увеличи до 50 места при
необходимост до края на
плановия период)
Налична през 2011 г., за
разширяване на броя
обхванати ученици и
разнообразяване на
предоставяните
възможности за избор от
тях с оглед осмисляне на
свободното им време

Дейност 1.1.2.1.

4

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата
Консултиране,дневна грижа, рехабилитация, информиране, обучение,
медицински грижи, трудотерапия

2011
20

ЦОП
(ДДД)
дейност 1.2.1.1.

(създаване чрез публичночастно партньорство)

гр.Троян,
училища на
територията
на общината,
читалища и
др.

№
1

6

Услуга, вид
Превенция
Дейност 1.2.2.2
и 1.2.2.3
Масови детски
и учебни
заведения
(ДДД и ОБ)
В сички
дейности по
мярка 1.3.3.

Капацитет

Потребители
Целеви групи

Деца с увреждания на
ресурсно подпомагане,
отглеждани в семейна среда

Териториален обхват

Община Троян

2011

2015

23

30

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Интегриране на деца с увреждания в
масови детски и учебни заведения.
Ресурсно подпомагане. Изграждане на
достъпна среда във всички учебни и
детски заведения с интегррирани деца
с увреждания

Местоположение

населени
места с
детски
градини и
училища

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Налична, да продължи за
целия период 2011 г. –
2015 г.

Приложение 2- Таблица 2
Планирани социални услуги и мерки в община Троян. Приоритетно направление 2: Деинституционализация на грижите за
деца
№
2

1

Услуга, вид
Деинституционализация
Дейности към
ЦОП – посочени
в таблица по
Направление 1

2

Приемна грижа
(МТСП)
Дейност 2.1.2.2

3

ЦНСТ (ДДД)
Дейност 2.2.1.1.

Капацитет

Потребители
Целеви групи

Деца, отглеждани в
специализирани институции
и изоставени деца
Деца и семейства в риск
Деца в риск от изоставяне
Деца напускащи институции

Деца , изведени от СИ с
произход от общината и/или
областта

Териториален
обхват

2011

2015

Община Троян

50

80

Община Троян и
произход от нея

0

3

Община Троян
или област
Ловеч

14

14

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус – налична / нова
(година за стартиране)

Развиване на Приемна грижа на
общинско ниво, Осигуряване на
семейна среда за деца, лишени от
родителска грижа; реинтеграция в семейството, превенция на изоставяне
Набиране на приемни семейства в
общината; разработване на разчети за
броя деца от СИ за извеждане

Троян

Нова, планира се за
разкриване през 2012 г.

гр.Троян и
селата

Предоставяне на подслон и
ежедневни грижи за деца изведени от
специализирани институции в среда,
близка до семейната.

с. Дълбок дол
в община
Троян

Нова, при необходимост
и заявено желание от
приемни семейства или
професионални приемни
родители
Нова, планирана в
областната стратегия за
2014 г. с капацитет –
12+2 места,
целесъобразно е да бъде
разкрита още през 2011г.
след закриване на ЦВН

Приложение 2 -Таблица 3
Планирани социални услуги, мерки и интервенции в община Троян – Приоритетно направление 3: Социално включване на
общности в неравностойно положение и уязвими групи
№
3

1
2
3

4

5

Услуга, вид
Социално
включване
Личен асистент
Социален
асистент
Домашен
помощник
(ОП РЧР)
Дейностите по
мярка 3.1.1.
Мерки за
социално
включване на
безработни лица
(ОП РЧРРазвитие, НП за
заетост,
финансирани от
ЕСФ,МТСП, ОБ)
Дейности по
мярка 3.3.1.

Защитено
жилище (ДДД)
Дейност 3.2.1.1.

Капацитет

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

2011

2015

26
5

40
20

22

50

лица с трайни увреждания, с
тежки здравословни
проблеми, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Община
Троян

безработни лица отпаднали
от трудовия пазар поради
икономическата криза и
закриване на предприятия,
маргинализирани групи
(роми, продължително
безработни, лица с ниска
професионална
квалификация, лица осъдени
на пробация

Община
Троян

118

80

Различни рискови групилица с увреждания, които се
обучават в Професионална
гимназия по изкуствата в
гр.Троян, лица без родители
и близки или изведени от
семейства в риск

област Ловеч
и страната

6

10

Съдържание – основни дейности, фокус
на услугата
Осигуряване на грижи в семейна среда
на хора, нуждаещи се от постоянно
обгрижване в ежедневието си, както и
предоставяне на алтернативен избор за
професионално развитие на семейства, в
които има лице с трайно увреждане.
Предотвратяване на преждевремен-ната
институционализация
Включване на безработни лица в
курсове за преквалификация и
осигуряване на последваща заетост;
назначаване на безработни по
национални и регионална програми за
заетост, към община Троян за
извършване на съответни присъщи за
общината дейности или дейности с
общополезен характер, както и
организиране на дейности в полза на
обществото на лица насочени от
пробационна служба и лица на месечно
социално подпомагане
Осигуряване на среда, близка до
семейната за лица от рискови групи и
осигуряване на услуги заподкрепа за
пълноценно социално включванеосигуряване на възможности за трудова
реализация, професионално обучение,
взаимопомощ и развиване на
самостоятелност и отговорност

Местоположение

Статус – налична / нова
(година за стартиране)

всички
населени
места на
общината

Налична за разширяване

гр.Троян и
селата, в
които има
регистрирани
безработни
отговарящи
на
съответните
изисквания
на
програмите

Налична услуга за
социално включване,
която ще бъде
предоставяна за периода
в партньорство с ДБТ –
Троян и ДСП –Троян
Разширяване на
наличните мерки и
политики на АЗ и АСП

с. Дълбок дол

Налична, настоящ
капацитет -6 лица,
необходимо е увеличаване
на капацитета на 10 лица,
от 2012г. след извършване
на реконструкция на
съществуващи помещения

Приложение 2 – Таблица 4
Планирани социални услуги, мерки и интервенции в община Троян – Приоритетно направление 4: Грижи за старите хора
№
4

1

2

3

4

5

Услуга, вид
Грижи за стари
хора
Домашен
социален
патронаж
(ОБ)
Дейности
по
мярка 4.1.1

Обществена
трапезария –
(проектно
финансиране от
МТСП)
Дейност 4.1.1.3.
Клуб на пенсионера
( ОБ)
Дейност 4.1.1.4.
Център за хора
с увреждания
( ОБ)
Дейност 4.1.1.5.
Личен асистент
(национална
програм "АХУ" и,
ОП РЧР)
(ДДД от 2012г.)

Капацитет

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

Самотно живеещи стари хора
с увреждания и/или
със затруднения при
приготвянето на храна и в
самообслужването,
Самотно живеещи стари хора
в отдалечени нас. места без
достъп до услуги

Община Троян

Самотно живеещи стари
хора; пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания с
ниски доходи и др.

2011

2015

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус – налична / нова
(година за стартиране)

Мобилна услуга за обхващане на поголям брой малки населени места;
Разширяване на традиционните
дейности на патронажа към
обгрижване в дома, посредничество,
помощ в домакинството и пр., според
конкретните условия, ресурси и
възможности

В гр.Троян и 12
села
на
общината

150

170

гр.Троян,
с.Добродан
с.Орешак

100

40

Осигуряване на топла храна през
зимата

гр.Троян

Пенсионери, които нямат
сериозни здравословни проблеми и се обслужват сами

Община Троян

19
клуба

20
клуба

Осигуряване на лични и социални
контакти, информиране и консултиране –социално, здравно, правно

Всички
населени места
в общината

Налична за
разширяване на
дейностите и
териториалния обхват
и подобряване
качеството на услугата
Възможно е търсене на
публично-частно
партньорство с оглед
постигане на
ефективност на
ресурсите и по-високо
качество на услугата
Налична, за
осигуряване на
устойчивост на
дейността, осигуряване
на общинско
финансиране от 2012г.
Налични и възможни
нови структури за
периода

Хора с увреждания

Община Троян

60

60

Осигуряване на лични и социални
контакти, информиране и консултиране –социално, здравно, правно

гр.Троян

Налична

Лица с трайни увреждания,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами

Община Троян

26

40

Осигуряване на грижи в семейна
среда на нуждаещи се от постоянно
обгрижване в ежедневието си, като
се осигурява заетост на лицето,

Във всички
населени места
на общината

Налична за
разширяване

№
4

Услуга, вид
Грижи за стари
хора

Капацитет

Потребители
Целеви групи

Териториален
обхват

2011

2015

Дейност 4.1.2.2.

6

Социален
асистент
(ОП РЧР)
Дейност 4.1.2.2.

7

Домашен
помощник
(ОП РЧР)
Дейност 4.1.2.1

8

Дом за стари хора
(ДДД)
Дейност 4.2.1.1

9

Хоспис
(ОП или ПЧП)
Дейност 4.2.2.2.

Лица с увреждания или
Самотни стари хора с трайни
увреждания, или в тежко
здравословно състояние,
които не могат или са много
затруднени да се обслужват
сами
Лица с увреждания или
Самотни стари хора с трайни
увреждания, и/или в силно
нарушено здравословно
състояние, които не могат
или са затруднени да се
обслужват сами и да организират ежедневния си бит
Стари хора със затруднения в
самообслужването, които
имат нужда от резидентна
грижа

Община Троян

5

20

Община Троян

22

50

Община Троян

0

28

Хора с тежки увреждания с
чужда помощ – неподвижни,
нуждаещи се от непрекъсната
грижа

Община Троян

0

12

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата
което го обгрижва
Осигуряване на грижи в семейна
среда на самотни стари хора, които
поради различни ограничения от
здравословен характер са изключени
от социалния живот и са в риск от
зависимост от институционален тип
грижи.
Осигуряване на грижи в семейна
среда на самотни стари хора, които
поради различни ограничения от
здравословен характер са изключени
от социалния живот. Помощ при
организирането на ежедневни битови
потребности.

Местоположение

Статус – налична / нова
(година за стартиране)

В гр.Троян,
с.Белиш, и в
с.Балабанско

Налична за
разширяване

В гр.Троян и 10
села в
общината

Налична за
разширяване

24 часова постоянна грижа;
резидентна грижа
мед. и соц. рехабилитация

с.Добродан

Медико-социална услуга
Медицинска рехабилитация
Резидентни грижи при терминално
болни

Троян

Нова, предстоят
довършителни работи
и оборудване по
проекти. В плана за
разкриване през ІV
тримесечие 2011 г.
Нова, може да бъде
разкрита в рамките на
периода при
необходимост и
осигурено
финансиране

