Годишен план за развитие на социалните услуги в община Първомай за 2021 г.
Годишният план се приема на основание чл. 36б, ал.4 от ППЗСП по предложение на Кмета на
общината след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане” и с обществения съвет по чл. 35, ал.
1 от ЗСП.
№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

1

Център за
обществена
подкрепа

Капацитет
Териториален
обхват

-Деца в риск и техните Община
семейства;
Първомай
-Деца на улицата и
деца с отклоняващо се
поведение;
-Деца,
жертви
на
насилие и трафик и
получили полицейска
закрила;
-Деца и семейства в
риск;
-Деца в риск от
отпадане от училище
или
отпаднали
от
училище.

2021

50

2022

2023

2024

2025

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местоположение

Център
за
обществена Първомай
подкрепа
предоставя
комплекс
от
социални
услуги за деца и техните
семейства,
свързани
с
деинституционализация
и
реинтеграция
на
деца;
превенция на насилието и
отпадане
от
училище;
превенция на изоставянето;
обучение в умения за
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;
работа със семействата на

Статус налична /
нова (година
за
стартиране)

Налична

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2021

2022

2023

2024

2025

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местоположение

Статус налична /
нова (година
за
стартиране)

децата.
Правно
и
психологическо
консултиране
на
родителите; превенция на
ранните бракове; семейно
планиране.
2

Социална
услуга
„Приемна
грижа”

3

Домашен
социален
патронаж

- Кандидати за
приемни семейства,
приемни семейства и
семейства на близки и
роднини;
-Деца с увреждания;
-Деца жертви на
насилие и трафик;
-Деца от общността, в
риск от изоставяне и
техните семейства, в
това число и семейства
на техни близки и
роднини;
-Деца в риск, търсещи
или получили
международна закрила
(вкл. непридружени
бежанци);
-Деца, настанени в
специализирани
институции;
-Деца, настанени в
приемни семейства;
-Деца, настанени в
семейства на близки и
роднини.
- Възрастни хора и/или
самотно живеещи хора
с ограничена

Община
Първомай

27

Целта е да се усъвършенства Община
и разшири обхватът на Първомай
услугата „приемна грижа",
както и да се затвърди
предоставянето на услугата
на
местно
ниво
като
алтернативна
форма
за
отглеждане на деца в риск в
семейна среда. Основен
акцент е предоставянето на
услугата „приемна грижа”
на деца до 3 годишна
възраст,
както
и
„специализирана
приемна
грижа”
за
деца
с
увреждания; деца, жертви на
насилие или трафик, и за
деца,
непридружени
бежанци.

Налична по
проект
„Приеми ме
2015” по
процедура
за директно
предоставя
не на
безвъзмезд
на
финансова
помощ
BG05М9OP
001-2.003
„Приеми ме
2015” по
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”
2014-2020
година.

Община
Първомай

450

Доставяне на храна.

Налична

Първомай

№

Услуга, вид

Потребители

Капацитет
Териториален
обхват

Целеви групи

2021

2022

2023

2024

2025

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местоположение

Статус налична /
нова (година
за
стартиране)

възможност за
самообслужване;
- Лица с увреждания с
определена степен над
50% трайно намалена
работоспособност.
Деца до 18-годишна Община
възраст, за които до Първомай
момента
на
настаняването им в
Центъра
няма
възможност да бъдат
отглеждани в
биологичното им
семейство, в семейство
на близки и роднини,
или
в
приемно
семейство.

4

Център за
настаняване
от
семеен
тип за деца
без
увреждания

5

Дом
за Пълнолетни
пълнолетни физически
лица
с увреждания.
физически
увреждания

лица

с Община
Първомай

14

40

Център за настаняване от Първомай Налична
семеен тип за деца без
увреждания e социална
услуга от резидентен тип,
свързана с предоставянето
на жизнена среда, близка до
семейната за пълноценно
израстване и развитие на
деца, за които към момента
на настаняване в него са
изчерпани възможностите за
връщане в биологичното им
семейство, настаняване в
семейство на близки и
роднини, или в приемно
семейство.
Комплекс
от
социални с. Езерово, Налична
услуги на лица с физически Община
увреждания, установени с Първомай
експертно
решение
на
ТЕЛК/НЕЛК. Целта е
обезпечаване
на
ежедневните потребности на
потребителите, създаване на
условия
за
социални
контакти и възможности да
се
чувстват
част
от
обществото. Развитие на
адаптивни,
трудови,
социални, битови и други

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

6

Социална
услуга
„Патронажна грижа”

- Възрастни хора над
65 г. с ограничения
или в невъзможност за
самообслужване,
поради причини от
различен характер,
живущи на
територията на
община Първомай;
- Хора с увреждания и
техните семейства, в
невъзможност за
самообслужване,
които поради причини
от здравословен
характер са поставени
в социална изолация,
живущи на
територията на
община Първомай.

Капацитет
Териториален
обхват

Община
Първомай

2021

84

2022

2023

2024

2025

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местоположение

умения и развиване на
потенциала
на
потребителите,
чрез
личностно
ориентиран
модел, съобразен с личното
им желание и физическите
им възможности.
Патронажната грижа е вид Община
мобилна форма на социална Първомай
услуга, която се фокусира
върху
предоставяне
на
грижа и подкрепа за хората
в напреднала възраст в
тяхната домашна среда.

Статус налична /
нова (година
за
стартиране)

Налична по
проект
„Патронажна грижа за
възрастни
хора и лица
с увреждания
в
община
Първомай”
по
процедура
за директно
предоставя
не
на
безвъзмезд
на
финансова
помощ
BG05М9OP
001-2.040
„Патронаж
на грижа за
възрастни
хора и лица
с
увреждания
–
Компонент

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет
Териториален
обхват

2021

2022

2023

2024

2025

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местоположение

Статус налична /
нова (година
за
стартиране)

2”
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”
2014-2020
година.
7

Социална
услуга
„Лична
помощ” по
реда
на
Закона
за
личната
помощ

-Лица с право на Община
чужда
помощ
с Първомай
определени 90 и над
90 на сто вид и степен
на увреждане или
степен
на
трайно
намалена
работоспособност;
-Деца с право на чужда
помощ с определени
50 и над 50 на сто вид
и степен на увреждане
или степен на трайно
намалена
работоспособност;
-Деца без право на
чужда
помощ
с
определени 90 и над 90
на сто вид и степен на
увреждане или степен
на трайно намалена
работоспособност.

200

„Личната
помощ“ е Община
механизъм за подкрепа на Първомай
хора с увреждания за
упражняване на правата им,
за пълноценно участие в
обществото, за извършване
на дейности, отговарящи на
индивидуалните
им
потребности
от
личен,
домашен
или
социален
характер и за преодоляване
на
бариерите
на
функционалните
им
ограничения.

Налична

СЪГЛАСУВАЛИ:
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ПЪРВОМАЙ:
ДИРЕКТОР:……………/П/…………………
/ТАНЯ НАЛБАНТОВА/

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………/П/…………….
/РАДОСЛАВА СТАВРЕВА/
ЧЛЕНОВЕ: ……...…./П/………;
/ТАНЯ НАЛБАНТОВА/
………..../П/………;
/ПЕТЯ ХРИСТОЗОВА/
..…….…./П/………..;
/МАРИЯ КЬОСЕВА/
…....……/П/….…….;
/Д-Р ДОБРИН КРЪСТЕВ/
..………. /П/………..;
/Д-Р ВАСИЛ ПОПОВ/
………..../П/………;
/ГЮЛДАНИЕ МЮМЮН/
…………/П/……….;
/РАДКА ПОПОВА/
…………/П/……….;
/ЗЛАТКА КИРЕВА/

