Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лом
Община Лом
№

Вид дейност /
услуга / мярка

Планов период 01.01.2016 г.-31.12.2016 г.
Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2016 г.
Месец Месец Месец Месец
1-3
4-6
7-9
10-12

Финансиране
(източник, сума)

Ресурсно
обезпечаване
и
изпълняваща
организация

Социални услуги
1.

2.

3.

Дом за възрастни
хора с деменция
Специализирана
институция
с
капацитет 50

Дом за стари хора
Специализирана
институция
с
капацитет 25

Дом за възрастни
хора с физически
увреждания
Специализирана
институция
с

Специализирана институция,
предоставяща комплекс от
социални услуги на лица с
деменция,
установена
с
протокол от ЛКК и/или с
експертно
решение
на
ТЕЛК/НЕЛК – продължаване
на дейността
Специализирана институция,
предоставяща комплекс от
социални услуги на лица,
навършили
възрастта
за
придобиване право на пенсия
за осигурителен стаж и
възраст съгласно Кодекса за
социално
осигуряване,
включително на онези от тях,
които имат процент намалена
работоспособност, установен
с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК – продължаване
на дейността
Специализирана институция,
предоставяща комплекс от
социални услуги на лица с
физически
увреждания,
установени
с
експертно

Делегирана от
държавата дейност

с. Добри дол
общ.Лом, ул.”Първа”№45

х

х

х

х

с. Добри дол, общ.Лом,
ул.”Първа”№45

х

х

х

х

с. Орсоя, общ.Лом,
ул.”Осемнадесета”№9

Делегирана от
държавата дейност

Делегирана от
държавата дейност
х

х

х

х

Община Лом

Община Лом

Община Лом

капацитет 50
4.

5.

6.

7.

8.

Дом за възрастни
хора с умствена
изостаналост
Специализирана
институция
с
капацитет 40

Дом
за
деца
„Милосърдие”
Специализирана
институция
с
капацитет за деца
от 7 до 18 г.-40

Домашен социален
патронаж
Социална услуга в
общността
с
капацитет 210

Център за временно
настаняване
Социална услуга в
общността
с
капацитет 10
Дневен център за
стари хора
Социална услуга в
общността
с
капацитет 40

решение на ТЕЛК/НЕЛК –
продължаване на дейността
Специализирана институция,
предоставяща комплекс от
социални услуги на лица с
умерена, тежка или дълбока
умствена
изостаналост
(олигофрении
и
др.),
установена
с
експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК –
продължаване на дейността и
увеличаване на капацитета от
35 на 40 места
Специализирана институция,
която предоставя социални
услуги по отглеждане и
възпитание на деца от 3 до 18
г. или до завършване на
средно образование, но не
повече от 20 години –
реформиране
на
институцията,
поетапно
намаляване на капацитета
Комплекс
от
социални
услуги, предоставяни по
домовете, свързанис доставка
на храна; поддържане на
личната хигиена и хигиената
на жилищните помещения,
обитавани от ползвателя;
съдействие за снабдяване с
необходимите
технически
помощни
средства
при
ползватели с увреждане;
битови услуги и др. –
продължаване на дейността
Комплекс
от
социални
услуги, предоставяни на
бездомни лица, насочени към
задоволяване
продължаване на дейността
Комплекс
от
социални
услуги,
които
създават
условия
за
цялостно
обслужване
на
потребителите през деня,

Местност „Чучурката” –
гр.Лом, ул.”Извънрегулация”
№3

х

х

х

Делегирана от
държавата дейност

Община Лом

х

Гр.Лом, ул.”Димитър
Ангелов”№5

х

х

х

Делегирана от
държавата дейност

Община Лом

х

х

х

х

х

Месна дейностобщинско финансиране

Община Лом

Гр.Лом, ул.”Филип Тотю”
№14

гр. Лом, ул.”Призрен” №31,
бл.1-2, вх.Г, ап.5-6

х

х

х

х

Делегирана от
държавата дейност

Община Лом

Гр.Лом, ул.”Хаджи
Димитър”№28

Делегирана от
държавата дейност
Община Лом

9.

10.

11.

12.

Дневен център за
стари хора
Социална услуга в
общността
с
капацитет 35

Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
деца/младежи
без
увреждания
„Нов
дом-нов шанс”
Социална услуга –
резидентен тип с
капацитет 9
Център за социална
рехабилитация
и
интеграция
Социална услуга в
общността
с
капацитет 60

Обществена
трапезария
–
социална услуга в
общността
по

свързани с предоставяне на
храна,
задоволяване
на
ежедневните,
здравните,
образователните, както и на
потребностите
от
организация на свободното
време и личните контактипродължаване на дейността
Комплекс
от
социални
услуги,
които
създават
условия
за
цялостно
обслужване
на
потребителите през деня,
свързани с предоставяне на
храна,
задоволяване
на
ежедневните,
здравните,
образователните, както и на
потребностите
от
организация на свободното
време и личните контактипродължаване на дейността
Комплекс
от
социални
услуги, които се предоставят
в среда, близка до семейната,
за ограничен брой лица-не
повече от 15 – продължаване
на дейността

Комплекс
от
социални
услуги,
свързани
с
извършване
на
рехабилитация,
социалноправни
консултации,
образователно
и
професионално обучение и
ориентиране, изготвяне и
осъществяване
на
индивидуални програми за
социално
включване
–
продължаване на дейността
Социална услуга, насочена
към
задоволяване
на
потребностите от храна за
хора, които не могат да си

х

С.Ковачица, общ.Лом,
ул.”Осма” №42

Гр.Лом, ул.”Цар
Симеон”№36А

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Гр.Лом , кв.Стадиона,
кв.Младеново,кв.Моминброд,
кв.Хумата

х

х

м.04

х

Община Лом

Делегирана от
държавата дейност

Община Лом

х

х

Гр.Лом, ул.”Славянска” №69
х

Делегирана от
държавата дейност

Делегирана от
държавата дейност

Община Лом

Републикански бюджет
– Фонд „Социална
закрила” - МТСП

Община Лом

х

х

13.

14.

15.

16.

17.

проект с капацитет
135
Личен асистент –
социална услуга в
общността по НП с
капацитет 50 ЛА и
50 потребители

Приемна грижа –
социална услуга в
общността

Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
деца/младежи
без
увреждания „За пощастливо детство”
Социална услуга –
резидентен тип с
капацитет 12
Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
възрастни хора с
психични
разстройства
или
деменция
Социална услуга –
резидентен тип с
капацитет 10
Център за ранна
интервенция
на
уврежданията
Социална услуга в
общността
по
проект с капацитет
40

осигуряват
сами
–
продължаване на дейността
„Личен асистент” е лице,
полагащи постоянни грижи
за дете или възрастен с
трайно увреждане, или за
тежко болен, за задоволяване
на
ежедневните
му
потребности – продължаване
на дейността и увеличаване
на капацитета
Отглеждане и възпитание в
семейна среда на дете, което
е настанено в семейство на
роднини или близки или в
приемно
семействопродължаване на дейността
Комплекс
от
социални
услуги, които се предоставят
в среда, близка до семейната,
за ограничен брой лица-не
повече от 15 – продължаване
на дейността

Комплекс
от
социални
услуги, които се предоставят
в среда, близка до семейната,
за ограничен брой лица-не
повече от 15 – продължаване
на дейността

Одобрено
проектно
предложение по „Проект за
социално
включване”към
МТСП
Проектът цели превенция на
социалното изключване и
намаляване на бедността
сред децата чрез инвестиции
в
ранното
детско
развитие.Чрез подобряване

Община Лом

х

х

х

х

НП„Асистенти на хора
с
увреждания”–
републикански бюджет
ДБТ

Републикански бюджет
от АСП-МТСП
Община Лом

Гр.Лом, ул.”Шести
Септември”№1

Гр.Лом, ул.”Каймак Чалан”
№9

Гр.Лом
Ул.”Неофит Бозвели”№4

х

х

х

х

Дирекция
„Социално
подпомагане”Лом

Дирекция
„Социално
подпомагане”ОЗД - Лом

Делегирана от
държавата дейност
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Община Лом

Делегирана от
държавата дейност

Община Лом

Проект «Община Ломв грижа за децата» по
„Проект за социално
включване”към МТСП
с финансиране от
Световната банка

Община Лом

18.

Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
деца/младежи
с
увреждания
«Мечта»
Социална услуга –
резидентен тип, с
капацитет 12+2 =
14

на готовността на децата за
включване в образователната
система и подкрепата за
формиране на родителски
умения сред узвимите групи
родители, се цели да се
ограничи и предаването на
бедността
между
поколенията. Подпомагане
на
физическото
и
психическото
здраве
на
децата -0 до 7 год. от рискови
групи
в
община–
продължаване на дейността
Одобрено
проектно
предложение
по
схема
BG051PO001-5.2.12-0035 "Да
не изоставим нито едно дете»
- -Компонент 2, «Разкриване
на социални услуги в
общността» по Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките ресурси".
Основната цел е да се
реализира устойчив модел на
деинституционализация
за
деца с увреждания, чрез
развитие на алтернативни
резидентни
услуги
в
общността на територията на
община Лом – продължаване
на дейността

Делегирана от
държавата дейност

Гр.Лом
Ул.”Цвятко Павлов №9 - 11”

х

х

х

х

Проект «Център за
настаняване от семеен
тип «Мечта».Схемата
за безвъзмездна
финансова помощ се
реализира с
финансовата подкрепа
на Европейския съюз,
чрез Европейския фонд
за периода 01.04.2014
г.- 30.06.2015 г.
Делегирана от
държавата дейност

Община Лом

19.

20.

21.

Личен асистент –
социална услуга в
общността

Приемна грижа –
социална услуга в
общността

Защитено жилище
за хора с психични
разстройства
Социална услуга –
резидентен тип, с
капацитет 10 места

Реализиране на проект по
схема 2014BG05М9OP0012.2015.001„Нови
алтернативи” по ОПРЧР
2014-2020.
„Личен асистент” е лице,
полагащи постоянни грижи
за дете или възрастен с
трайно увреждане, или за
тежко болен, за задоволяване
на
ежедневните
му
потребности – продължаване
на дейността и увеличаване
на капацитета
Реализиране на проект „И аз
имам
семейство”,
схема
BG051PO001-5.2.11„Приеми
ме” по ОПРЧР.
Предоставяне
на
услуга
„Приемна
грижа”
и
разгръщането й на общинско
ниво, като инструмент за
превенция на настаняването
в
специализирани
институции на децата от
рискови
групипродължаване на дейността и
увеличаване на капацитета
Реализиране на
проект
„Защитено жилище за лица с
психични разстройства”, по
схема BG 051PO001-5.2.13
„Живот в общността” по
ОПРЧР.
Основна цел е създаване на
условия за подпомагане,
взаимопомощ,
ефективна
защита
и
социална
интеграция на хората с
психични разстройства на
територията на община Лом.
– продължаване на дейността

Община Лом

х

х

х

х

Безвъзмездна
финансова помощ по
ОПРЧР

Община Лом

Община Лом

х

х

х

х

Безвъзмездна
финансова помощ по
ОП”РЧР” – ЕСФ

Община Лом

Делегирана от
държавата дейност

С.Замфир, общ.Лом,
ул.”Царибродска” №7

х

х

х

х

Безвъзмездна
финансова помощ по
ОПРЧР – ЕСФ за
периода 01.08.2013 г. 30.04.2015 г.
Делегирана от
държавата дейност

Община Лом

22.

23.

24.

Център
за
обществена
подкрепа
Социална услуга в
общността,
с
капацитет 50

Наблюдавано
жилище – социална
услуга-резидентен
тип, с капацитет 10

Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
деца/младежи
без
увреждания - 2 броя
Социална услуга –
резидентен тип с
капацитет 2 х 15

Превенция на изоставяне;
Подкрепа на семейството при
отглеждане на детето; Работа
с деца и родители за връщане
в училище, Консултации;
Семейни конференции;
Услуги
за
деинституционализация;
Реинтеграция в семейна
среда.
Специализирано звено за
Ранна
интервенция
на
изоставяне на новородени
деца; Осигуряване на семейна среда за деца, лишени от
родителска
грижа;
Превенция на изоставянето;
Превенция на насилието
Форма на социална услуга за
оказване на подкрепа и
консултиране
на
лица,
навършили
пълнолетие,
които напускат СИ, преходно
жилище
или
защитено
жилище и им предстои да
водят независим начин на
живот

Комплекс
от
социални
услуги, които се предоставят
в среда, близка до семейната,
за ограничен брой лица-не
повече от 15
Предоставяне на подслон и
ежедневни грижи;
Изграждане на умения и
самостоятелен живот;
Осигуряване на здравни и
образователни услуги ( извън
мястото за живеене)

Нова за планиране

Община Лом

х

х

х

х

Община Лом

Нова за планиране

Гр.Лом

Гр.Лом

Проектно
финансиране/делегира
на от държавата
дейност

х

х

х

х

х

х

х

х

Проектно
финансиране/делегира
на от държавата
дейност

Община Лом

Нова за планиране
Проектно
финансиране/делегира
на от държавата
дейност

Община Лом

25.

26.

27.

28.

Дневен център за
деца с увреждания Социална услуга в
общността,
с
капацитет 20

Превенция на изоставянето.
Консултиране,дневна грижа,
рехабилитация, логопедична
помощ,
информиране
и
обучение,
медицински
грижи.

Защитено жилище
за хора с умствена
изостаналост
–
Социална услуга –
резидентен тип, с
капацитет 10

Форма на социална услуга, в
която
хората
водят
самостоятелен
начин
на
живот

Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
възрастни хора с
психични
разстройства
или
деменция – 2 броя Социална услуга –
резидентен тип, с
капацитет 2 х 15
Център за развитие
на
общности
Социална услуга в
общността,
с
капацитет 50

Комплекс
от
социални
услуги, които се предоставят
в среда, близка до семейната,
за ограничен брой лица-не
повече от 15

Проучване на потребностите
на
общността
и
идентифициране
на
основните проблеми;
Обхващане на децата в
детски
градини
и
в
предучилищни
групи.
Директна
работа
със
семейството за записване на
детето в детска градина и
редовно
посещение,
подкрепа на учителите при
работа с децата;
Подкрепа за образование на
деца в изолирани ромски
квартали. Директна работа
със
семейството
за
повишаване
на
ангажираността
към
образованието на децата.
Мотивиране
децата
и

Община Лом

х

х

х

х

Нова за планиране
Проектно
финансиране/делегира
на от държавата
дейност
Нова за планиране

Община Лом

х

х

х

х

Проектно
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на от държавата
дейност

Община Лом

семейството
за
редовно
посещение
в
училище.
Развива дейности съвместно
с училище, ЦОП и община за
мотивиране на децата за
посещаване на училище,
индивидуалното им развитие
и запълване на свободното
време;
Подкрепа за продължаване
на образованието на деца и
младежи,
отпаднали
от
училище.
Издирва
деца
отпаднали от училище и
подпомага училището при
реинтеграция
в
образователната система, при
изпълнение на индивидуален
план за обучение на детето
или при плана за наваксване
на образователни пропуски;
Превенция на изоставянето и
реинтеграция на деца в СИ
съвместно с ДСП и ЦОП.
Идентифицира и насочва
случаи към ДСП и ЦОП на
родители в риск да изоставят
детето. Директна работа със
семейството за изграждане
на умения за отговорно
родителство, повишаване на
самочувствието и изграждане
на връзка между детето и
семейството;
Подкрепа за младежи, ранно
напуснали училище и трайно
безработни. Идентифицира
младежи в риск, информира
РИО на МОН, ДБТ и община
за разработване на форми за
индивидуално обучение и
повишаване
на
професионалната
квалификация. Мотивира и
насочва към ДБТ младежи в
риск за повишаване на

професионалната
им
квалификация и участие на
пазара на труда;
Директна работа в общността
с ромски семейства за
ангажиране в образованието
на децата, мотивация и
включване в курсове за
квалификация
и
преквалификация,
за
мотивиране за започване на
работа;
Мотивира и насочва към ДБТ
трайно безработни;
Посредничество
между
общносттта и ДБТ, ДСП,
общинска администрация;
Посредничество при достъп
до
здравни
услуги
(идентифициране на болни,
на
бременни
жени
и
насочване към личен лекар и
здравна помощ). Работи
съвместно с програмата за
Ранна
превенция
на
изоставянето;
Осъществява дейности за
развитие на общността чрез
гражданско участие;
Разработва
и
изпълнява
проекти за развитие на
общността
съвместно
с
институциите на местно ниво
(за
образователна
интеграция, участие в пазара
на труда, развитие на
общността).

04.03.2015 г.
Гр.Лом
Съгласували:
1. Иво Иванов – Кмет на Община Лом………………………
2. Хилда Владимирова – Директор Дирекция „Социално подпомагане”-Лом……………………….
3. Камелия Арсенова – Председател на Обществен съвет за упражняване контрол на дейностите
по социално подпомагане към Община Лом………….......

