Приложение 1
Обобщена таблица за социалните услуги в област Пазарджик
Услуга,
Вид

Потребители

Целеви групи

Център за
обществена
подкрепа

Деца от 0 до 18 години; Уязвими семейства с деца от 0
до 18 години от всички
населени места в
общините;
Деца в специализирани
институции
Деца необхванати,
отпаднали и в риск от
отпадане от училище; Деца
жертви и извършители на
насилие

Звено ”Майка и
бебе”

Двойка майка-дете, самотни
майки,
непълнолетни,
майки
в
затруднено
социално
положение,
двойка
майка-дете,
подложена на насилие,
бременни,

Дневен център за
деца и младежи с
увреждания

Деца и младежи с
увреждания

Капац
итет

Съдържание – основни дейности,
фокус на услугата

Местоположение

Статус
(нова или
налична)

Териториале
н обхват
Всички
общини:
Брацигово
Пещера
Батак
Велинград
Ракитово
Лесичево
Пазарджик
Септември
Белово

УСЛУГИ ЗА ДЕЦА
Превенция на изоставянето,
превенция на насилието и отпадане
30
от училище, деинституционализация
и реинтеграция на деца, обучение в
умения на самостоятелен живот и
36
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и подкрепа
на семейства в риск, оценяване и
15
обучение на бъдещи приемни
84
родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви

Панагюрище
Стрелча
Пазарджик и
всички
общини от
областта;

50

Белово
Велинград
Пазарджик

24
36
50

Налични
гр.Брацигово
гр.Пещера
гр.Батак
гр.Велинград
гр.Ракитово
с.Лесичево
гр.Пазарджик
гр.Септември
гр.Белово
гр.Панагюрище

подпомага младите майки чрез
социално, психологическо и
юридическо консултиране;
предоставяне на подслон и грижи на
майката и детето в условия на
сигурност и уважение; осигуряване на
подходящи условия за полагане на
грижи за майката и детето
Превенция на изоставянето.
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,

6

1

гр.Пазарджик

Налична

гр.Белово
гр.Велинград
гр.Пазарджик

Налични

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи без
увреждания

Деца и младежи .лишени от
родителски грижи;

Панагюрище
Пещера
Ракитово
Брацигово
Брацигово

24
36
24
14
40

Велинград

30

Лесичово

40

Пазарджик

39

гр.Пазарджик

Панагюрище

29

гр.Панагюрище

Пещера
Велинград

14
24

гр.Пещера
гр.Велинград

Пазарджик

28

гр.Пазарджик

Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания

Деца и младежи с
увреждания, лишени от
родителски грижи

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция

Деца с увреждания в
семейна среда (физически,
умствени и множествени

Пазарджик

24

Кризисен център за
лица и деца
пострадали от
насилие

Жени и деца преживели
насилие

Пещера и
всички
общини

12

информиране и обучение, специализирани медицински грижи

Предоставяне на подслон и
ежедневни грижи, изграждане на
умения за самостоятелен живот,
осигуряване на здравни и
образователни услуги;

Медицинска рехабилитация
Социална рехабилитация
Консултиране – правно, здравно,
социално, психологическо
Програми за социални умения за
самостоятелен живот
Кризисна интервенция - оценка на
непо-средствените нужди на жените и
децата, подготовка на индивидуален
план за действие и сигурност,
редуциране на тревожността;
Социално посредничество; Достъп до
медицинска помощ, юридически
услуги, полицейска закрила и
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гр.Панагюрище
гр.Пещера
гр.Ракитово
гр.Брацигово
гр.Брацигово

Налични

гр.Велинград
с.Лесичово

Налични

гр.Пазарджик

Налична

гр.Пещера

Налична

Преходни жилища

Младежи и девойки от 13
до 18 години; ползвали
социални услуги в
специализирани
институции.

Брацигово и
всички
общини

16

Наблюдавано
жилище

за лица, навършили 18
години изведени от
специализирани институции

Брацигово
Пазарджик
и всички
общини

10
8

Център за работа с
деца на улицата

Деца на улицата

ресурсите на други институции
за придобиване на знания и умения
за самостоятелен живот, с цел
реалната и същинска социализация;
предвид факта, че лицата са
ползвали
социални
услуги
в
специализирани институции, следва
да се наблегне на индивидуалния
подход спрямо тях, който ще доведе
до усвояване на практически валидни
знания, умения и компетентности.

подкрепа за социална интеграция и
професионална реализация при
прехода към самостоятелен
независим живот,
Изграждане на умения за
самостоятелен живот, услуги,
свързани с повишаване на
квалификацията, преквалификация,
кариерно консултиране и
посредничество за намиране на
работа
Община
30
Превенция на попадането на деца на
Пазарджик
улицата и отпадане от училище;
социална рехабилитация и
интеграция на деца, живеещи трайно
или частично на улицата;
индивидуална работа с децата и
техните семейства; семейно
консултиране и подкрепа; медицински
и санитарно-хигиенни услуги;
ограмотяване на децата, обучение в
родителски умения
УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

3

гр.Брацигово

Налична

гр.Брацигово
гр.Пазарджик

Налична
Налична

с. Алеко
Константиново

Налична

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция

лица с увреждания
(физически, умствени и
множествени, психически;
лица с тежки заболявания в
домашна среда, зрителни,
правонарушители,
онкологични заболявания/

Батак

20

Пазарджик

142

Ракитово

70

Център за
настаняване от
семеен тип

За възрастни хора с
физически увреждания;

Ракитово
Всички
общини

10

Център за
настаняване от
семеен тип

За възрастни хора с
психични проблеми

Пазарджик
Всички
общини

15

Център за
настаняване от
семеен тип

За възрастни хора с
деменция

Пазарджик
Всички
общини

10

Център за
настаняване от
семеен тип

За възрастни хора с
умствена изостаналост

Пазарджик
Всички
общини

10

Защитено жилище

За лица с умствена
изостаналост

Батак
Всички
общини

38
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Предоставят комплекс от социални
услуги, свързани с извършване на
рехабилитация,
социално-правни
консултации,
образователно
и
професионално
обучение
и
ориентиране,
изготвяне
и
осъществяване
на
индивидуални
програми за социално включване.
Предоставяне на подслон и
ежедневни грижи, изграждане на
умения за самостоятелен живот,
осигуряване на здравни и
образователни услуги;
Предоставяне на подслон и
ежедневни грижи, изграждане на
умения за самостоятелен живот,
осигуряване на здравни и
образователни услуги
Задоволяване на ежедневни,
здравни, рехабилитационни
потребности

гр.Батак

Задоволяване на ежедневни,
здравни, образователни,
рехабилитационни, потребности,
организация на свободното време и
личните контакти
(културотерапия, музикотерапия,
трудотерапия и други
Задоволяване на ежедневни,
здравни, образователни,
рехабилитационни, потребности,
организация на свободното време и
личните контакти
(културотерапия, музикотерапия,

Налични

гр.Пазарджик
гр.Ракитово

гр.Ракитово

Налична

гр.Пазарджик

Налична

гр.Пазарджик

Налична

с.Хаджиево,

Налична

гр.Батак

Налична

Защитено жилище

За лица с умствена
изостаналост

Пазарджик и
всички
общини

16

Защитено жилищи

За лица с физически
увреждания

Велинград
Пазарджик
и всички
общини

8
8

Защитено жилище

За лица с психични
проблеми

Батак
и всички
общини

15

Дневен център за
стари хора

Стари хора

Батак

20

Дневен център за
възрастни с
увреждания

възрастни и стари хора с
увреждания
и/или
зависимости,
както
и
техните близки

Велинград
Пазарджик
с.Звъничево
с.Величково
Панагюрище
Пещера
Брацигово

35
40
30
20
20
36
20

Център за
временно
настаняване (ЦВН)

Бездомни хора
Хора с проблеми

Пазарджик

8

трудотерапия и други
Задоволяване на ежедневни,
здравни, образователни,
рехабилитационни, потребности,
организация на свободното време и
личните контакти
(културотерапия, музикотерапия,
трудотерапия и други
образователни, рехабилитационни,
потребности, организация на
свободното време и личните контакти
(културотерапия, музикотерапия,
трудотерапия и други
Осигуряване на резидентна грижа за
въз-растни хора с тежки психични
увреждания и предотвратяване
настаняването им в СИ
Осигуряване на храна, лични и
социални контакти, консултации
Задоволяване на ежедневни,
здравни, образователни,
рехабилитационни, потребности от
организация на свободното време и
личните контакти
Осигуряване на храна, лични и
социални контакти, консултации
Задоволяване на ежедневни,
здравни, образователни,
рехабилитационни, потребности от
организация на свободното време и
личните контакти
Предоставяне на подслон и
задоволяване на ежедневните
потребности на клиентите за срок не
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гр.Пазарджик

Налична

гр.Велинград
гр.Пазарджик

Налична
Налична

гр.Батак

Налична

гр.Батак

Налична

гр.Велинград
гр.Пазарджик
с.Звъничево
с.Величково
гр.Панагюрище
гр.Пещера
гр.Брацигово

Налични

гр.Пазарджик

Налична

Дом за стари хора
ДСХ

Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с нужда
от резидентна грижа

Дом за възрастни с
умствена
изостаналост

Лица с умствена
изостаналост

Дом за възрастни с
физически
увреждания

Възрастни хора с
физически увреждания

Домашен социален
патронаж
Общинска дейност

Самотно живеещи стари
хора с увреждания и/или
със затруднения в
самообслужване, които
имат нужда от грижа в
семейна среда

Обществени
трапезарии”Фонд
социална закрила”

Самотно живеещи стари
хора и лица с увреждания
и/или със затруднения в
самообслужването, които
имат нужда от грижа в

повече от 3 месеца в рамките на
календарната година
нужда от постоянно 24-часово
обгрижване

Пазарджик
170
с.Главиница
48
Велинград
40
и всички
общини
Батак
40
24 часова постоянна грижа;
Септември
50
медицинска и социална
и всички
рехабилитация
общини
Лесичово
40
24 часова постоянна грижа;
и всички
медицинска и социална
общини
рехабилитация
УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
Батак
160
Изпълняват дейности за доставка на
Белово
90
храна на самотно живеещи стари
Брацигово
180
хора в отдалечени населени места
без достъп до услуги; предоставянето
Велинград
150
на услуги на възрастни хора и лица с
Лесичово
55
увреждания, съобразно техните
Пазарджик
450
нужди и желания за подобряване на
условията им на живот, в социалнобитов, публично-правен и
Панагюрище
200
здравословен аспект.
Пещера
170
Ракитово
130
Септември
250
Стрелча
120
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Панагюрище

Изпълняват дейности за доставка на
храна на самотно живеещи стари
хора, бездомни, социално слаби, хора
с увреждания в населени места без
достъп до услуги

17
70
80
50
78
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гр.Пазарджик
с.Главиница
гр.Велинград

Налични

гр.Батак
с.Славовица

Налични

с.Щърково

Налична

гр.Батак
гр.Белово
гр.Брацигово
с.Равногор
гр.Велинград
с.Лесичово
гр.Пазарджик
с.Черногорово
с.Огняново

Налични

гр.Панагюрище
гр.Пещера
гр.Ракитово
гр.Септември
гр.Стрелча
гр.Батак
гр.Белово
гр.Брацигово
гр.Велинград
гр.Панагюрище

Налични
Финансират се
от
Фонд”Социалн
а закрила”

Личен асистент
услуга в общността
по Национална
програма (към
декември 2015г.)

Център
за
настаняване
от
семеен
тип
за
възрастни хора с
физически
увреждания
Дом за стари хора

Дом за стари хора

Дом „ Надежда”

Дом»Надежда»

семейна среда

Стрелча

60

Деца и лица с различни
увреждания.Стари хора с
трайни увреждания, или с
тежко здравословно
състояние, които не могат
или са много затруднени да
се обслужват сами

Батак
Белово
Брацигово
Велинград, в
т.ч. и
Сърница
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Община
Белово

2
6
2
25

От страната

Лица с физически
увреждания

Стари
хора
със
затруднения
в
самообслужването, с нужда
от резидентна грижа
Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с нужда
от резидентна грижа
Стари хора със
затруднения в
самообслужването, с нужда
от резидентна грижа
Стари хора със
затруднения в

гр.Стрелча
Осигуряване на грижи в семейна
среда за лица, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневието
си. Осигурява заетост на лицето от
семейството, което се грижи за него.

Във всички
общини от
областта
По общини

финансират се
по национални
програми
година за
година

2
21
6
3
18
21
0
15

24 часова постоянна грижа;
медицинска и социална
рехабилитация

с.Дъбравите

Предоставя се
от Община
Белово

10

24 часова постоянна грижа;
медицинска и социална
рехабилитация

гр. Велинград
Ул.»Гергевана»1
5

От страната

10

24 часова постоянна грижа;
медицинска и социална
рехабилитация

гр.Велинград
Ул.»Вела
Пеева»11

От страната

10

24 часова постоянна грижа;
медицинска и социална
рехабилитация

От страната

10

24 часова постоянна грижа;
медицинска и социална

с. Мокрище,
Община
гр.Пазарджик,
ул.»30»-та
гр.Пазарджик
Ул.»Тунджа» №4

№106108/03.01.2014г.
Разрешение
на АСП
№141601/07.04.2015г.
Разрешение
на АСП
Сдружение”
2002 Надежди
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Сдружение”
2002 Надежди

Бюро за домашни
помощници,
социални
асистенти
и
социални
консултанти
Обществена
трапезария-

Център за психично
здраве

самообслужването, с нужда
от резидентна грижа
Лица и семейства с
невъзможност за
самообслужване и домашна
грижа

рехабилитация
Пазарджик

66

Осигуряване на грижи в семейна
среда за лица, нуждаещи се от
постоянно обгрижване в ежедневието
си, почасови услуги;

гр.Пазарджик,
ул. „ Хан Крум”
№ 11,

БЧК
Пазарджик

Социално слаби лица и
семейства

Пазарджик

50

гр.Пазарджик,
бул.„ Георги
Бенковски” №20

БЧК
Пазарджик

Деца и лица с психични
проблеми и тяхните
семейства

Септември

?

гр. Септември,
Бул.»България»
26

Сдружение”Чо
веколюбие”

Стрелча

?

Изпълняват дейности за доставка на
храна на самотно живеещи стари
хора, хора с увреждания; през 2
месеца се сменят потребителите;
Задоволяване на ежедневни,
здравни, образователни,
рехабилитационни, потребности,
организация на свободното време и
личните контакти
(културотерапия, музикотерапия,
трудотерапия и други
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