Приложение 2
Обобщена таблица за планираните услуги в област Пазарджик
Услуга,
Потребители
Капа
Съдържание – основни дейности,
Вид
фокус на услугата
Целеви групи
Брой
Териториален ците
т
обхват
УСЛУГИ ЗА ДЕЦА
1.Център за
Деца от 0 до 3 години
1
8
Оказване на професионална помощ на
настаняване от
с увреждания
Област
родители и семейства на деца с
семеен тип;
Пазарджик
увреждания, за справяне с различни
проблеми, с наличие на увреждане на
2. Дневен център за
Деца от 0-3 години с
1
20
член от семейството, както и за
деца от 0-3 години с
увреждания
развитие на умения за грижи за него и
увреждания
съвместен живот.
Организиране на почасови услуги за
3.ЦОП :
Деца от 0-3 г. с
1
50
деца – заместваща грижа за различни
3.1.Център за
увреждания
периоди от време (гледане вкъщи,
майчино и детско
придружаване до детски заведения).
здравеопазване
Предоставяне на подпомагане (храна,
3.2.Семейно
Деца от 0-3 години с
1
30
дрехи, памперси) в случаи на тежки
консултативен
увреждания
социални проблеми.
център
Превенция на изоставянето.
3.3. Комплекс от
Консултиране, дневна грижа,
интегрирани здравно Деца от 0-7 години с
1
рехабилитация, логопедична помощ,
–социални услуги за
увреждания
50
информиране и обучение,
деца
специализирани медицински грижи
Предоставяне на услуги и дейности,
насочени към ранна интервенция в
подкрепа на родители на новородени
деца с увреждания с ниско тегло
Дневен център за
Деца от 0 до 18 години
Община
20
Оказване на професионална помощ на
деца с увреждания
с увреждания
Септември
родители и семейства на деца с
дневна и седмична
увреждания, за справяне с различни
грижа
проблеми, с наличие на увреждане на
член от семейството, както и за

1

Местоположение

гр.Пазарджик

Статус
(нова или
налична)
Нови, след
преструктури
ране на
ДМСГД
До края на
2017 г.
финансирани
по проекти и
делегирана
от държавата
дейност

гр.Ветрен

Нови, след
преструктури
ране на
ДМСГД
2019 г.

Център за
обществена
подкрепа

40

4
Звено ”Майка и бебе”
ЦСРИ

25

Увеличаване
капацитета на
Център за
обществена
подкрепа

Деца от 0 до 18 г. , в
риск , в риск и техните
семейства

1

Община
Велинград

от 36
на 50

Център за работа с
деца на улицата

Деца избягали от
дома си или от СИ;
Деца необхванати от
образователната
система или
отпаднали от нея;
Скитащи деца; Деца

3

Община
Панагюрище
Община
Пазарджик
Община
Брацигово

20

30
15

2

развитие на умения за грижи за него и
съвместен живот.
Организиране на почасови услуги за
деца – заместваща грижа за различни
периоди от време (гледане вкъщи,
придружаване до детски заведения).
Предоставяне на подпомагане (храна,
дрехи, памперси) в случаи на тежки
социални проблеми.
Превенция на изоставянето.
Консултиране, дневна грижа,
рехабилитация, логопедична помощ,
информиране и обучение,
специализирани медицински грижи
Предоставяне на услуги и дейности,
насочени към ранна интервенция в
подкрепа на родители на новородени
деца с увреждания с ниско тегло
Превенция на изоставянето на децата
и настаняването им в специализирани
институции, превенция на насилието и
отпадането от училище, обучение в
умения за самостоятелен живот и
социална интеграция, консултиране и
подкрепа на семейства в риск и на
деца с поведенчески проблеми и
прояви
Превенция на попадането на деца на
улицата и отпадане от училище,
социална рехабилитация и интеграция
на деца, живеещи трайно или частично
на улицата, чрез индивидуална работа
с детето и неговото семейство,
семейно консултиране и подкрепа,

гр.Ветрен

гр.Ветрен

Нови, след
преструктури
ране на
ДМСГД
2019 г.

гр.Ветрен

гр.Велинград

Налична

гр.Панагюрище

Нова – 2019
г.

гр.Пазарджик
Нова – 2017
г.
гр. Брацигово
Нова – 2019

жертви на
злоупотреба, насилие
или експлоатация;
родители със
зависимости и
хронични
заболявания;
- семейства, при които
се наблюдава
продължително
отсъствие на
родителите от
страната поради
икономически
причини;
-социално занемарени
деца;
ЦНСТ за възрастни
хора с деменция

Възрастни хора с
деменция

медицински и санитарно- хигиенни
услуги, ограмотяване на децата,
обучение в родителски умения.

3

УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ
Община Батак 15
Задоволяване на ежедневни, здравни и
и област
рехабилитационни потребности
Пазарджик;
Цялата страна
Община
Белово
15
Община
Брацигово
15
и област
Пазарджик;
цялата страна

ЦНСТ за възрастни с
увреждания

Възрастни хора с
увреждания

1

Община
Септември

15

Увеличаване на

Деца и лица с

1

Община Батак

от 20

3

Извършване на рехабилитация,

г.

гр. Батак

Нова - 2016

с.Дъбравите

Нова – 2016

гр.Брацигово

Нова – 2018

гр.Септември

Нова – 2019
г.

гр.Батак

Налична

капацитета на ЦСРИ
град Батак
Дневен център за
възрастни с
увреждания

увреждания
Възрастни хора с
различни видове
увреждания

на 34
2

Дневен център за
лица с умствена
изостаналост

Община
Брацигово
Община
Община
Лесичово

20
24

Община
Велинград

медицински грижи, социално-правни
консултации, изграждане на умения
Дневни и почасови грижи; медицинска
и социална рехабилитация; Мобилни
услуги; Осигуряване на храна, лични и
социални контакти;

24

с.Боримечково

Нова - 2018

гр.Велинград

Нова – 2018
г.

гр. Пазарджик

Нова -2017г.
По проект и
Делегирана
от държавата
дейност
Нова – 2018
г.

Възрастни хора с
физически
увреждания

1

Дневен център за
възрастни хора с
деменция

Възрастни хора с
деменция

1

Община
Пещера

15

Хоспис медикосоциална услуга

За хора, които не
могат да се обслужват
сами, с тежки
заболявания.
Лица с психични
проблеми,

1

Община
Пазарджик и
областта

15

Предоставяне на подслон и ежедневни
грижи. Медицинска рехабилитация

гр. Пазарджик

Нова -2018г.

1

Община
Септември

15

гр. Септември

Нова -2017г.

1

Община
Стрелча

15

Превенция на настаняването на лица с
психични разстройства в СИ;
Медицински, социални, здравни и
психологически дейности;
Индивидуални програми за социална
интеграция и трудова терапия;

20

4

Дневни и почасови грижи; медицинска
и социална рехабилитация; Мобилни
услуги; Осигуряване на храна, лични и
социални контакти;

Нова -2017г.

Дневен център за
възрастни с
физически
увреждания

ЦСРИ за лица с
психични
разстройства

Община
Пазарджик

с.Равногор

гр.Пещера

Нова – 2017
г.

ЦСРИ

За деца и лица с
увреждания

1

Община
Лесичово

20

Превенция на настаняването на лица с
психични разстройства в СИ;
Медицински, социални, здравни и
психологически дейности;
Индивидуални програми за социална
интеграция и трудова терапия;
Медицински, социални, здравни и
психологически дейности;
Индивидуални програми за социална
интеграция и трудова терапия;

с.Лесичово

Нова 2019 г.

ЦСРИ за лица с
диабет

Лица с диабет

1

Община
Пазарджик

15

гр. Пазарджики

Нова -2017г.,
По проект и
Делегирана
от държавата
дейност

ЦНСТ за възрастни
хора

Възрастни хора

2

Община
Стрелча

30

Предоставяне на подслон и ежедневни
грижи. Медицинска рехабилитация

гр. Стрелча

Нова – 2017г.

Приют за възрастни
хора

Безпризорни и
просещи лица на
улицата.

1

Община
Пазарджик

15

Осигуряване на подслон; предоставяне
на храна; предоставяне на дрехи,
обувки и здравна помощ .

гр. Пазарджик

Велинград

15

Развиване на трудови умения;
извършване на трудова дейност;
напътствия за намиране на работа и за
осъществяване на трудовите процеси

гр.Велинград

Нова – 2018
г.
По проекти и
държавно
делегирана
дейност
Нова – от
2018 г.

Други : Социално
предприятие
/работилница/ за
хора с увреждания

Хора с увреждания,
различни по вид и
степен

1

5

