
Съгласувал,
С.Пехливанов
И. Д. Директор Д”СП” – Ямбол

Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н

за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 2016г
Община Стралджа 2016 година

№ Вид дейност
/ услуга /

мярка

Описание на
дейността (какво е

планирано за периода)

Местоположе-
ние (нас.място)

Времеви график за 2016 г. Финансира
не

(източник,
сума)

Изпълнява
ща

организация
отговорник

Месе
ц 1-3

Месе
ц 4-6

Месе
ц 7-9

Месе
ц 10-

12

Социални услуги
1. Дом за

възрастни хора с
умствена
изостаналост

Капацитет:
59бр.

Комплекс от социални
услуги  осигуряващи:
постоянна грижа;
рехабилитация;
терапия; медицинска и
стоматологична грижи;
групова и индивидуална
работа;функционална и
занимателна трудотерапия;
специална.педагогика;орган
изиране на свободно време

с. Маленово + + + + ДДД
472 785лв.
в т.ч.:
- текуща
издръжка
182 585лв.;

Община
Стралджа

2. Център за
социална
рехабилитация и
интеграция

Капацитет:

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

гр.Стралджа + + + + ДДД
117 962лв.
в т.ч.:
- текуща
издръжка
25 862лв.;

Община
Стралджа



35бр. услуги от рехабилитатор и
психолог

3. Център за
обществена
подкрепа

капацитет 15 бр.

Комплекс от социални
услуги, свързани с
превенция на изоставянето,
превенция на насилието и
отпадане от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца,
обучение в умения на
самостоятелен живот и
социална интеграция на деца
от институции,
консултиране и подкрепа на
семейства в риск, оценяване
и обучение на бъдещи
приемни родители и
осиновители, консултиране
и подкрепа на деца с
противообществени прояви.

гр.Стралджа + + + + ДДД
66 399лв.
в т.ч.:
- текуща
издръжка
37 599лв.;

Община
Стралджа

4. Домашен
социален
патронаж

капацитет
150бр.

Комплекс от социални
услуги – грижа в семейна
среда, предоставяни по
домовете, свързани с
доставка на храна;
медицинско наблюдение,
съдействие за снабдяване с
необходимите технически
помощни средства при
ползватели с увреждане;
битови услуги и др.

гр.Стралджа
с.Войника
с.Каменец

+ + + + Местна
дейност
209 100лв.
в т.ч.:
- текуща
издръжка
60 150лв.;
Капиталов
разход
53 100 –
закупуване на
автомобили за
трите
патронажа на
лизинг

Община
Стралджа



5. Личен асистент
за деца,
възрастни и
стари хора с
увреждания

Социална услуга, която се
предоставя в семейна среда,
от лице, полагащо постоянни
грижи за дете или възрастен
с трайно увреждане, или за
тежко болен, за задоволяване
на ежедневните му
потребности.

Община Стралджа + Проект
« Нови
алтернативи»

Община
Стралджа

6. Личен асистент
за деца,
възрастни и
стари хора с
увреждания

капацитет 3бр.
НП”Асистенти
за хора с
увреждания”

Социална услуга, която се
предоставя в семейна среда,
от лице, полагащо постоянни
грижи за дете или възрастен
с трайно увреждане, или за
тежко болен, за задоволяване
на ежедневните му
потребности.

Община Стралджа + + + + ДДД Д-я «СП» -
Ямбол

7 Назначаване
на двама
здравни
медиатори

Социално слаби и лица от
етническите малцинства

Обслужващи гр.
Стралджа и селата
Лозенец и Зимница

+ + Община
Стралджа при
стартиране на
услугите по
проект РДР

8 Клубове на
пенсионера
Капацитет 400

Пенсионери и самотни стари
хора, които нямат сериозни
здравословни проблеми

община Стралджа + + + + Местна
дейност
4 930лв.

в т.ч.:
- текуща
издръжка
4 930 лв.;

Община
Стралджа

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
1 Запазване

сертификата на
част от
социалните
услуги по

Община
Стралджа



международния
стандарт ISO
9001/2008 за
управление на
качеството.
Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

1 Продължаване
дейността на
местен мрежов
модел – общест-
вен съвет по
здравеопазване;
заетост и
безработица,
образование;
етнически и
демографски
въпроси.

Община
Стралджа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)
1 Участие на

работещите в
заведенията за
СУ в обучения.

Община
Стралджа

2 Участие на
работещите в
заведенията за
СУ в курсове.

Община
Стралджа

3 Участие на
работещите в
заведенията за
СУ  в семинари.

Община
Стралджа

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)
1. Защитено

жилище за хора
с умствена

Разработване и
кандидатстване с проект за
изграждане  на ЗЖ през 2016
година.

с.Зимница Проект
400 000лв.
капиталови
разходи

Община
Стралджа



изостаналост

капацитет -8бр

2. Център за
настаняване от
семеен тип   за
стари хора
Капацитет -
12бр.

Разработване  и при
възможност кандидатстване
с проект за изграждане  на
ЦНСТ за СХ през 2016
година.

гр.Стралджа Проектиране  и
ремонтни
работи

Община
Стралджа

3. Център за
настаняване от
семеен тип   за
въэрастни хора
с физически
увреждания
Капацитет -
12бр.

Разработване  и при
възможност кандидатстване
с проект за изграждане  на
ЦНСТ за ВХ  с физически
увреждания през 2016
година.

гр.Стралджа Проектиране
и ремонтни
работи

Община
Стралджа

4 Социален
асистент
услуга в
общността по
ОПРЧР
капацитет 40-
50бр до
30.11.2017г

Реализиране на   проект Община Стралджа + + + + Проект
499  816.60лв.
ОПРЧР

Община
Стралджа

4 Личен асистент,
Домашен
помощник
услуга в
общността по
Национална
програма или
ЕП
капацитет 50бр.

Реализиране на   проект Община Стралджа + + + Проект
НП, ЕП

Община
Стралджа



Забележка: 1. Клубът  на хората с увреждания и Клубът на диабетика не са включени към  социалните услуги, тъй като те са
действащи, но средствата които се предвиждат за тях по Бюджета на общината са символични.

2. Консултативен кабинет към МКБППМН работи, като капацитетът му е 30, но се включва ежегодно в бюджета
на комисията в плана и за 2016г.

3. Личен асистент и Домашен помощник - услуги в общността по НП или ЕП / ако бъдат стартирани такива
проекти, общината ще кандидатства./


