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Годишен план за развитие на социалните услуги през 2011 г. в изпълнение на Общинската стратегия 

за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) в община Елена 

  

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за периода) 

Местоположение 

(нас.място) 

Времеви график за 2011 г. Финансиране 

(източник, 

сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10-12 

          

 Социални услуги 

1. Защитено жилище 

за лица с умствено 

изоставане 

Създаване на умения и 

навици за интегриране в 

реалния живот чрез 

консултиране, информиране, 

ориентиране, групова работа, 

помощ в домакинство, 

трудотерапия, дневна грижа 

и др.  

Продължаване на 

дейността – капацитет 8  

с. Илаков рът + + + + ДДД 

52 091 лв. 

Община Елена 

2. Дом за деца и 

младежи с 

умствена 

изостаналост 

„Надежда” 

Постоянна грижа, 

рехабилитация, терапия, 

информиране, 

образование/обучение, 

групова работа и др. 

Създаване на условия, 

близки до семейна среда, 

качествени грижи за 

задоволяване на 

индивидуалните 

потребности.  

Продължаване на 

дейността – капацитет 55  

с. Илаков рът + + + + ДДД 

457 005 лв. 

в т. ч. 

капиталови 

разходи  

40 000 

Община Елена 
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3. Дневен център за 

деца и младежи с 

увреждания  

Задоволяване на социалните, 

медицинските и 

образователните 

потребности на децата и 

младежите с интелектуални 

и физически затруднения, 

подобряване качеството на 

техния живот чрез 

рехабилитация, терапия, 

групова и индивидуална 

работа, подпомагане в 

образованието и 

организиране на свободното 

време и др. 

Продължаване на 

дейността – капацитет 36  

 

 

гр. Елена + + + + ДДД 

305 558  

в т. ч. 

капиталови 

разходи  

50 000 

Община Елена 

4. Личен асистент Осигуряване на качествена 

грижа в семейна среда за 

тежко болни лица с 

увреждания и постигане на 

социална адаптивност в 

рамките на съществуващата 

инвалидност; Намаляване 

броя на настанените в 

специализирани институции. 

Продължаване на 

дейността – капацитет 35  

 

 

 

гр. Елена + + + + Проектно 

финансиране 

94 716.31  

за периода от 

8.11.2010г. до 

7.04.2012г. 

Община Елена 
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5. Социален асистент Усъвършенстване и 

подобряване на качество на 

живота на самотно живеещи 

хора и лица/деца с 

увреждания чрез 

предоставяне на услуги в 

семейна среда. 

Продължаване на 

дейността капацитет - 6  

гр. Елена и населени 

места в общината 

+ + + + Проектно 

финансиране 

178 445,71 лв. 

за периода 

1.01.2011г. до 

1.01.2012г.  

Сдружение 

„Социални 

услуги в 

общността”  

Партньор 

Община Елена 

 

6. Домашен 

помощник 

Комплекс от социалните 

услуги, предоставяни по 

домовете на възрастни хора 

и хора с увреждания. 

Продължаване на 

дейността капацитет - 25  

гр. Елена и населени 

места в общината 

+ + + + Проектно 

финансиране 

178 445,71 лв. 

за периода 

1.01.2011г. до 

1.01.2012г. 

 

Сдружение 

„Социални 

услуги в 

общността”  

Партньор-

община Елена 

7. Домашен социален 

патронаж 

Комплекс от социалните 

услуги, предоставяни по 

домовете на възрастни хора 

и хора с увреждания. 

Продължаване на 

дейността капацитет - 100  

гр. Елена и населени 

места в общината 

+ + + + Местна 

дейност 

122 388 

в т. ч. 

капиталови 

разходи 

2 000 лв. 

Община Елена 

8.  Хоспис Предоставяна на 

непрекъсната медицинска и 

социална грижа. 

Продължаване на 

дейността капацитет – 16  

 

 

гр. Елена + + + +  „Хоспис-

Елена” 

ЕООД 
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 Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) 

1 Участие на 

служители 

работещи в 

социалната сфера в 

обучения.  

       Община Елена  

2 Участие на 

служители 

Работещи в 

социалната сфера в 

курсове.  

       Община Елена 

3 Участие на 

служители 

работещи в 

социалната сфера в 

семинари.  

       Община Елена  

 Други дейности ( разработване и реализиране на проекти ) 
1. Защитено жилище 

за лица с умствена 

изостаналост 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане на ЗЖ и 

стартиране на услугата през 

2012 година по проект 

„Детство за всички” 

гр. Елена     Проект по ПРСР 

 

Община Елена 

2. Център „За по- 

добро детство” 

Стартиране на изпълнението 

на проекта през 2011г. – 

извършване на СМР 

гр. Елена и мобилни 

екипи в община 

Елена и община 

Златарица 

    Проект 

„Социално 

включване” на 

МТСП 

Община Елена 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ: 

 

Система на мониторинг и оценка 

1.1.Осигуряване на постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в община Елена, чрез: 

 Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията; 

 Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на предоставяните услуги и подкрепа; 

 Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за 

усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси. 
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1.2. Обезпечаване на текущ мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията за развитие на социалните услуги и в частност в 

годишния план за развитие на услугите чрез: 

  Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности / услуги; 

 Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на планираните дейности, както и на степента на 

изпълнение на времевия график на дейности и резултати; 

 Анализ на резултатите от мониторинга; 

 Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията –доставчици на услугите, свързани 

сектори и др. за подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.  

1.3. Изготвяне на комплексна оценка на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите 

рискови групи.  

 

2011г. е стартова за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена и с нея се поставя началото 

на годишно планиране на социалните услуги като вид и обхват според нуждите на потребителите на територията на община Елена. 

 

 

Годишният план за развитие на социалните услуги през 2011 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги (2011-2015 г.) в община Елена е приет с Решение № 36 от 05.05.2011 година, Протокол № 5/05.05.2011 година. 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ: 

ВИОЛЕТА САДИНОВА 

Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр.Елена 


