
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1.3. Относно: Приемане на Годишен мониторингов доклад на екипа за мониторинг и 
оценка (ЕМО) на изпълнението на дейностите по Обпщнска стратегия за развитие на социалните 
услуги в община Севлиево през 2013 г. и План за действие на екипа за мониторинг и оценка през 
2014 г.

Уважаеми общински съветници,

С Решение № 148 от 23.11.2010 г. на Общинския съвет -  Севлиево е приета Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги ( 2011 -  2015г.).

В раздел Б, т.5 на Общинската стратегия е предвидено изграждането на система за 
мониторинг и оценка, с цел осигуряване на постоянен поток от актуална информация за 
развитието на социалната среда в обпщна Севлиево, чрез наблюдение на промените в базовите 
индикатори за ситуацията и обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и 
качеството на предоставяните услуги и подкрепа.

Със Заповед на Кмета на Община Севлиево № 0356/09.04.2012 г., изменена със Заповед 
№0373/15.04.2014 г., е създаден екип за мониторинг и оценка, съгласно изискванията, разписани 
в т.5.3.1 и т.5.3.2 от Системата за мониторинг и оценка в стратегията. Екипът на основата на 
извършените наблюдения през 2013 г. оцени резултатите от прилагане на Общинската 
стратегията за развитие на социалните услуги, изготви Годишен доклад за мониторинг и оценка 
и разработи план за своята дейност през 2014 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет -  Севлиево да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с раздел Б. т.5, т.5.3.1 и т.5.3.2 от Общинската стратегия за развитие 
на социалните услуги (2011-2015г.), Общинския съвет -  Севлиево приема:

1. Годишен мониторингов доклад на екипа за мониторинг и оценка на изпълнението на 
дейностите по Обпщнска стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Севлиево през 2013 г.

2. План за действие на екипа за мониторинг и оценка през 2014 г.
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ГОДИШЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 
на екипа за мониторинг и оценка на изпълнението на дейностите по 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево през 2013 г.

1. Въведение
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево (2011 - 

2015) е утвърдена от Общинския съвет -  Севлиево с Решение № 148/23.11.2010 г. и задава 
параметрите на социалните услуги, предоставяни на територията на община Севлиево.

Стратегията е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в 
общината (общинска администрация, дирекция „Социално подпомагане”. Обществен съвет за 
социално подпомагане, доставчици на социални услуги, неправителствени организации и 
други) с общата координация на общинска администрация -  Севлиево и дирекция „Социално 
подпомагане” - Севлиево.

Настоящият Годишен мониторингов доклад за 2013 г. е част от процеса на стратегическо 
планиране и развитие на социалните услуги, заложени в Общинската стратегия. За 
оперативното изпълнение на дейностите по стратегията е създаден екип за мониторинг и оценка 
(ЕМО) със Заповед на кмета на община Севлиево. Постоянният вътрешен мониторинг се 
осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни -  общинска администрация, 
дирекция „Социално подпомагане” и доставчици на социални услуги. Аналитичният доклад е 
продукт на ЕМО и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от 
социални услуги в община Севлиево за 2013 година. Настоящия доклад е разгледан на 
заседание на Обществения съвет за социално подпомагане.
2. Цели на мониторинга

Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политиките и 
програмите в социалната сфера в дългосрочен план. Чрез мониторинга и оценката се подпомага 
процеса на реализация и корекция на Общинската стратегия за социални услуги в община 
Севлиево.

Общата цел на системата за мониторинг и оценка е да гарантира развитието и 
подобряването на тези политики и програми.

Конкретните задачи на системата за мониторинг и оценка са;
- Осигуряване на актуална информация за промените в социалната среда в общината;
- Обезпечаване на текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на 
общинско ниво;
- Изработване на комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на 
Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи;
- Осигуряване системното актуализиране на Общинската стратегия, развитие на политиките за 
социално включване и усъвършенстване на социалните услуги, предоставяни в община 
Севлиево.

В съответствие с поставената цел и дефинирани задачи. Системата за мониторинг и 
оценка дава реални, практически ползи за всички, които изпълняват Стратегията. Резултатите 
от мониторинга и оценката са основа за актуализация на стратегията по отношение на:
- приоритетни направления и цели;
- промяна на оперативните задачи в хода на изпълнението.

Информацията, събрана от ЕМО, обратната връзка с потребители на услугите, както и 
препоръките за промени са задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.

3. Извършени дейности по мониторинг на изпълнението на стратегията

3.1. Комплекс, предоставящ социални услуги в общността (Център за обществена подкрепа
-  гр. Севлиево, Наблюдавано жилище 1, 2 и Дневен център за деца и младежи с увреждания)

С Решение №045 от 27.04.2011 г. /протокол №4/ на Общински съвет - Севлиево се 
създава Комплекс от социални услуги за периода 2011-2015 г., обединяващ предоставените 
услуги в общността:
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Център за обществена подкрепа (ЦОП)- Севлиево -  продължава предоставянето на 
социалната услуга за деца и семейства в риск, целяща превенция на изоставянето, на насилието 
и отпадане от училище; деинституционализация и реинтеграция на деца; обучение в умения на 
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. Капацитетът на услугата е 40 
места. За периода януари -  декември 2013 г. ЦОП е работил по 145 случая, като средномесечно 
броят им варира между 58 и 77. Проведени са 1317 социално психологически консултации в ЦОП и 
465 домашни посещения.

Наблюдавано жилище (НЖ) 1 , 2 -  успешно се реализира социалната услуга за младежи, 
напускащи ДДРЛГ и младежи в риск от общността, насочена към социално-психологическо и 
професионално консултиране на младежите, настанени в НЖ и подкрепа в прехода им към 
самостоятелен живот. Капацитетът на услугата е 8 места. За периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 
г. социалната услуга „Наблюдавано жилище -1 и 2” са ползвали общо 11 души -  8 младежи и 3 
девойки. Те са приети в нея, след напускане на домове за деца. През периода четирима 
потребители са напуснали услугата, от които едно момиче и трима младежа Двама от 
потребителите преустановяват ползването на „Наблюдавано жилище“ след успешно постигнати 
цели от плана за социална услуга. Един потребител напуска услугата, след решение да се 
установи в друго населено място по семейни причини. Четвъртият младеж е изведен от 
„Наблюдавано жилище“ след грубо нарушение на Правилника за вътрешен ред и единодушно 
решение за извеждане на членовете на комисията по прием и настаняване.

Общият брой консултации (индивидуални и групови), проведени през годината в 
рамките на работата по случаите е 402. От тях 346 са работните сесии в офиса на „Наблюдавано 
жилище“ и 56 домашни посещения.

Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) -  социална услуга, която 
предлага целодневна грижа за деца и младежи с увреждания. Капацитетът на услугата е 24 
места, като към момента го посещават 23 деца и младежи.

На 27.09.2011 г. между Кмета на Община Севлиево и доставчикът на социални услуги 
„Международна социална служба -  България” е сключен е договор за предоставянето на 
социалната услуга за организиране и управляване на дейностите в Комплекс от социални 
услуги. Договорът е подписан за срок от 3 години.

3.2. Създаване на Център за ранна интервенция за деца със специални потребности,
базиран в новопостроена сграда за предоставяне на интегрирани социални, здравни и 
образователни услуги по Проект „Социално включване” към МТСП. Община Севлиево 
изпълнява проект „Равен шанс за всички” съгласно споразумение № РД-34 на 31.05.2011 г. 
между МТСП и Община Севлиево. Предоставянето на услугата ще започне от месец юли 
2014 г. С проекта са поставени следните специфични цели:

- Повишаване на квалификацията на социалните работници и педагози за предоставяне на 
качествени интегрирани услуги;

- Улесняване на достъпа на уязвимите групи от община Севлиево до различни услуги и 
институции;

- Подкрепа за формиране на родителски умения за правилно отглеждане и възпитаване на 
децата от рисковите групи;

- Интегриране на децата от уязвимите групи в детските градини на общината и подобряване на 
готовността им за включване в образователната система.

Постигнатите резултатите по проекта през 2013 г. са:
- Построена обществена сграда за предоставяне на интегрирани услуги за деца от 0 до 7 години 

и техните родители на територията на община Севлиево (зала за групова работа с родители, за 
индивидуални консултации с деца и родители, здравен кабинет, логопедичен кабинет и зала за 
психомоторика, кинезитерапия и свободни игри);

- Реконструирана целодневна детска градина „Радост 2” за обхват на деца от рискови групи и 
предлагане на образователните услуги в 4 възрастови групи -  за деца на 3 години, за деца на 4 
години, за деца в задължителна предучилищна подготовка -  на 5 и 6 години;
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- Подобрена среда за предоставяне на образователните услуги на децата на възраст от 3 до 7 
години в детските заведения на територията на община Севлиево;

Очаква се до края на проекта да се постигне и следното:
- Разширен обхват на услугите в община Севлиево чрез предоставяне на 10 интегрирани 

услуги, свързани с грижите за деца в риск и деца с увреждания на възраст от 0 до 7 години;
- Интегрирани деца от рисковите групи в детските заведения на територията на община 

Севлиево;
- Подобрена училищна готовност на децата от рискови групи;
- Подобрен достъп до здравни услуги на децата от рисковите групи;
- Формирани и развити умения на родителите, включени в услугите по проекта;
- Осъществено семейно консултиране и подкрепа на родителите, включени в услугите по 

проекта;
- Обучени педагози от детските заведения, медицинския персонал, социалните работници и 

медиаторите, участващи в процеса на предоставяне на услугите по проекта.

3.3. Създаване на център спешен прием за деца в риск в община Севлиево;
Процедурата за разкриване на тази услуга се планира да стартира през 2014 г. в ЦНСТ за 

деца с увреждания.
Дейността е свързана с временен престой на деца, настанени спешно от отдел „Закрила на 

детето”, дирекция „Социално подпомагане” до разрешаване на казуса им. Услугата цели 
спешно извеждане на деца от ситуация на непосредствена опасност за физическото или 
психичното им здраве, докато се изяснят обстоятелствата на семейната ситуация и детето се 
реинтегрира в семейната среда или се приложи друга мярка за закрила.

3.4. Програми и кампапии за превенция на рисковото поведение - Социално- превантивната 
дейност е основната задача в дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и институциите, имащи 
отношение към възпитанието на децата. Като основен приоритет в работата бе превенцията на 
насилието, агресивното поведение, зависимостите между подрастващите, трафика на хора, 
корекционно-възпитателна и психологична дейност за възстановяване на взаимоотношенията 
дете-родител. Дейността на МКБППМН през 2013 г. бе фокусирана върху следното:

- провеждане на конкурси, беседи, срещи и други мероприятия за ограничаване и 
намаляване употребата на алкохол, цигари и наркотици сред учениците и противообществените 
прояви и престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни;

- лекции, беседи и анкети по проблемите на агресията, употребата на наркотични вещества 
и трафика на хора;

- издаване и разпространение на информационни материали;
- разглеждане на възпитателни дела с дел корекция на девиантното поведение.
Като основен приоритет в работата на МКБППМН е превенцията на насилието, 

агресивното поведение и зависимостите между подрастващите. Дейностите в тази посока се 
реализират от помощните органи на местната комисия: Център за превенция. Консултативен 
кабинет и Приемна на обществения възпитател в ДК „Йовко Йовков”, Център за превенция” и 
Приемна на обществения възпитател в кв. „Балабанца”, Клуб на родителя. За шеста поредна 
година чрез тях МКБППМН-Севлиево осъществява превантивна, психолого-терапевтична и 
възпитателно-корекционна дейност.

Целеви групи за тези дейности са:
деца, учители, родители и семейства, потърсили помощ за срещани трудности в 

междуличностните отношения, общуването, адаптацията в училище и социалната среда;
малолетни и непълнолетни, с наложени възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН и 

по чл. 15 от същия закон на техните родители;
деца и семейства в неравностойно положение и рискови групи.

Основните потребности на потърсилите подкрепа от помощните органи деца и възрастни 
са свързани с подпомагането и преодоляването на затруднения и оказване на подкрепа в 
отношенията на родители и деца и деца/младежи със свои връстници. В тази връзка се
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реализираха програми за психосоциална подкрепа и превенция; ипдивидуално и групово 
консултиране; създаване и реализиране на програми за взаимопомощ и партниране, както и за 
формираше на личностни умения за адекватно и позитивно справяне с кризисни житейски 
ситуации и решаване на конфликти.
- консултиране на деца в риск и родители, които имат нужда да обсъдят възпитателните си 

методи (лекции, беседи и консултации на тема по проблемите на родителството, възпитание, 
общуване, наказания и поощрения, семейни отношения, ненасилствена комуникация);

- отбелязване на световните дни на борба срещу зависимостите и трафика на хора;
- изготвяне на анкети и проучвания във връзка със свободното време на младите хора или 

девиантното им поведение;
- организиране на тематични обучения за членовете на МКБППМН, обществените възпитатели 

и специалистите, работещите в помощните органи към комисията -  участие и организиране на 
квалификационна дейност по отношение на работата с малолетни и непълнолетни и техните 
родители.

В края на 2013 година МКБППМН прие две програми по отношение употребата и 
разпространението на наркотици и агресията сред младите хора. Дейностите, които са 
заложени в програмите се изпълняват през 2014 година.

3.5. Развитие на дейности по приемна грижа в Център за обществена подкрепа.
ЦОП е предоставил подкрепа на 9 утвърдени професионални приемни семейства. 4 са 

случаите на преминалите през процес на оценяване и обучение.
През 2013 г. в община Севлиево социалната услуга „Приемна грижа” се предоставя от 9 

приемни семейства, подготвени от Областния център по приемна грижа и одобрени от Комисия 
за детето в Община Севлиево. В тези семейства за 2013 г. са полагани грижи за 12 деца.

3.6. Обучение и подготовка на кандидат-осиновители, подкрепа за осиновители и 
осиновени.

Дейностите по подкрепа на семействата продължават да се извършват от Център за 
обществена подкрепа, който е част от Комплекса за социални услуги и е държавно делегирана 
дейност. През 2013 г. са проведени работни сесии за запознаване със смисъла на социалната 
услуга и възможностите за поддрепа с 8 кандидати за осиновители.

3.7.Трансформирапе на Дом за деца лишени от родителска грижа "Велика и Георги 
Ченчеви" (ДДЛРГ)

С решение на Общинския съвет Севлиево №228 по протокол №17 от 19.12.2012 г. и по 
предложение на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане -  Габрово, със 
заповед №РД 01-497 / 25.04.2013 г., се намаля капацитета на ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви" 
от 45 на 35 места, считано от 01.04.2013 г. През 2015 година в Община Севлиево ще се работи в 
посока подготовка за трансформиране на ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви” в два Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца на възраст от 3 до 7 и от 7 до 18 години.

3.8. Разкриване на Защитено жилище за младежи с увреждания е капацитет 8 места и 
Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания -  капацитет 12 и 2 
места за спешен прием.

В изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 
Република България” Община Севлиево кандидатства по схемата за безвъзмездно финансиране 
В0161Р0001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск” към Оперативна програма „Регионално развитие” за 
изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и реконструкция, 
обновяване на сграден фонд за защитено жилище за младежи с увреждания.

На 16.02.2012 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 
община Севлиево като бенефициент по проекта на стойност 1 097 069 лв. с ДДС.
Проектът приключи своята дейност до края на месец юли 2013 г. Постигнати са следните 
резултати:
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- Изградена социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността 
от резидентен тип- Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, оборудвани и 
обзаведени според специфичните нужди на децата и младежите;

- Създадени условия за живот в среда близка до семейната за 12 деца с увреждания на 
възраст от 3 до 18 г, изведени от специализираните институции ДМСГД, ДДИУ и ДДФУ и за 2 
деца/младежи от общността по спешност;

- Създадени условия за живот в среда близка до семейната за 8 младежи с увреждания;
- Създадени предпоставки за 17 постоянни работни места.

През 2013 г. Община Севлиево кандидатства по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2007-2013”, бюджетна линия “Да не изоставяме нито едно дете” - 
Компонент 2:Разкриване на социални услуги в общността; Бюджетна линия: В0051Р0001- 
5.2.12 с проект „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с 
увреждания в община Севлиево”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе сключен на 
02.12. 2013 г., а стойността на финансовата помощ е в размер на 326 302,52 лв.

Очакваните резултати по проекта са:
1. Качествено изпълнени (оперативно и адмипистративно) проектни дейности;
2. Организирани и проведени пресконференции и „Дни на отворени врати“, изработени 

рекламни и информационни материали за запознаване на обществеността с проекта;
3. Проведен конкурс и назначени 17 човека персонал;
4. Усвоен практически опит от служителите за функционирането и предоставянето на 

социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ, както и познания за водене на задължителната 
документация;

5. Извършени по две посещения на персонала в специализираните институции, в които са 
настанени децата/младежите, запознаване със спецификата и потребностите на всяко 
дете/младеж, което ще бъде преместено в ЦНСТ и ЗЖ, и създаване на доверителна 
връзка между новия екип и децата/ младежите;

6. Преместени и настанени в ЦНСТ и ЗЖ деца и младежи, изведени от социални 
институции;

7. Предоставена услуга ЦНСТ на децата, изведени от институции или деца от общността, 
настанени от дирекция „Социално подпомагане” -  гр. Севлиево и грижа за настанените 
деца с увреждания в среда близка до семейната;

8. Предоставена услуга ЗЖ на младежи с увреждания, изведени от институции или от 
общността, настанени от дирекция „Социално подпомагане” -  гр. Севлиево и грижа за 
настанените младежи с увреждания в среда близка до семейната, подпомагаща тяхната 
самостоятелност и независим живот;

9. Изпратено предложение до Агенция за социално подпомагане за включване на услугите 
ЦНСТ и ЗЖ като делегирана държавна дейност и издадена Заповед на изпълнителния 
директор на АСП за разкриване на услугите.

3.9. Реформиране и преструктуриране на Дом за възрастни с умствена изостаналост 
с.Батошево, община Севлиево.

С решение №230 / 19.12.2012г на Общински съвет гр. Севлиево и по предложение на 
директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, заповед №РД 01-500/ 26.04.2013г. 
на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане се намали капацитета на Дом 
за възрастни хора с умствена изостаналост от 75 на 45 места, считано от 01.06.2013 г. Съгласно 
Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Севлиево ДВУИ - с. Батошево се 
реформира и предлага алтернативен тип социални услуги за възрастни хора с умствена 
изостаналост, след реконструкция на сградния фонд и обособяване на два Центъра за 
настаняване от семеен тип. Планираните ремонтни дейности през 2013 г. за подобряване на 
материалната база са изпълнени в срок.

С решение №082 / 28.05.2013г на Общински съвет - гр. Севлиево и по предложение на 
директора на Регионална дирекция”Социално подпомагане”, заповед на Изпълнителния 
директор на Агенция за социално подпомагане бе разрешено откриването на два Центъра за 
настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за лица с психични разстройства, с общ капацитет 23 места в 
сградата на ДВУИ - с. Батошево, общ. Севлиево, както следва:
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1.1. Откриване на ЦНСТ -  1 за лица с психични разстройства, с капацитет 8 места, 
с.Батошево, общ.Севлиево и финансиране като делегирана от държавата дейност чрез 
общинския бюджет на основата на утвърден с Решение на Министерски съвет годишен 
стандарт за услугата, считано от 01.06.2013 година;

1.2. Откриване на ЦНСТ -  2 за лица с психични разстройства, с капацитет 15 места, 
с.Батошево, общ.Севлиево и финансиране като делегирана от държавата дейност чрез 
общинския бюджет на основата на утвърден с Решение на Министерски съвет годишен 
стандарт за услугата, считано от 01.06.2013 година.
3.10. Допълнителен мониторинг на услуги от резидентен тип. Закриване на Дом за 
възрастни хора с физически увреяздапия - с. Столът, общ. Севлиево.

Във връзка с реформиране на услугите от институционален тип и разширяване на 
услугите в общността за хората с увреждания Община Севлиево провежда процедури по 
трансформиране на услугата и създаване на 2 ЦНСТ за хора с физически увреждания. След 
решение на Общинския съвет №081 от 28.05.2013 г., по предложение на директор на 
Регионална дирекция за социално подпомагане -  гр. Габрово и заповед на Изпълнителния 
директор на Агенция за социално подпомагане считано от 01.06.2013г. бе закрит Дом за 
възрастни с физически увреждания - с. Столът и открити два Центъра за настаняване от семеен 
тип за възрастни хора с увреждания , с капацитет по 15 места всяко.
3.11. Дом за стари хора - с. Добромирка

Дом за стари хора с. Добромирка функционира съгласно критериите и стандартите за 
социални услуги за възрастни уредени в чл. 40 и свързаните с него членове от ППЗСП. 
Капацитетът на Дома е 75 места. Старите хора са обгрижвани, осигурен е достъп до 
медицинско обслужване и са създадени възможности за общуване и запълване на свободното 
време според индивидуалните интереси. Запазва се утвърдената численост на персонала, 
съгласно методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции. 
В стратегията за развитие на социалните услуги в община Севлиево е предвидено ДСХ да 
продължи да съществува като социална услуга от резидентен тип, но с намален капацитет (40).

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево (2011 -2015)

3.12. Мониторинг на социални услуги, предоставяни от общината и финансирани на 
проектен припцип или като делегирана общинска дейност.

3.12.1. Личеи асистент
През 2013 година продължи предоставянето на услугата „Личен асистент” която се 

предлага по проект към ОП „РЧР”, схема В0051Р0001-5.2-09 "Алтернативи". Бюджетът на 
услугата за 2013 г. е 192 000 лв., а броят на обгрижваните лица с увреждания е 62. От 
стартирането на проекта до края на 2013 година общият брой потребители на услугата е 83.

3.12.2. Социален асистент
От 01.04.2013 г до 31.03.2014 год. Община Севлиево предоставя услугата „Социален 

асистент”по проект на ОП „РЧР”. По проекта бяха наети 30 безработни лица за социални 
асистенти, социални работници- двама човека и бяха обхванати за обслужване 90 лица в 
неравностойно положение -  самотно живеещи стари хора и лица с увреждания. Устойчивост на 
предоставяната услуга, ще се търси през 2014 година от Домашен социален патронаж.
3.12.3. Обществена транезария

През 2013 година в Община Севлиево продължи да функционира услугата „Обществена 
трапезария” за предоставяне на топъл обяд на лица и деца в неравностойно социално 
положение с капацитет 54 потребителя, през цялата календарна година, финансирана по проект 
към Министерството на труда и социалната политика.

3.12.4. Домашен социален патронаж
В община Севлиево продължава да се предоставя услугата, предназначена за стари хора 

с увреждания и/или със затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна 
среда или за самотно живеещи стари хора в отдалечени населени места чрез мобилен екип.
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Капацитет на услугата е 350 потребителя. Финансирането на дейностите на Домашен социален 
патронаж са от Общинския бюджет и събиране на потребителски такси. През 2014г. ще 
предоставя и услугата „социален асистент” -  грижа в семейна среда за възрастни и хора с 
увреждания.

3.12.5. Пенсионерски клубове
На територията на община Севлиево функционират 27 клубове на пенсионера и 1 клуб на 

инвалидите, финансирани от Общинския бюджет. В гр. Севлиево членовете на Клуба на 
пенсионера за 2013г. са 360 души, членовете на Сдружението на инвалидите са 304 членове, от 
които около 200 посещават Клуба на инвалида в гр. Севлиево.

4. Индикатори, които са наблюдавани

4.1. Превенция и услуги за деца и семейства в риск.

4.1.1. Осигурена подкрепа за уязвимите семейства и деца в ЦОП .
За 2013 година е работено общо по 402 случая.

4.1.2. Запазване на високия % на децата в задължителна училищна възраст обхванати в 
подходяща форма на образование.

За учебната 2012/2013 година няма отпаднали ученици, подлежащи на задължително 
обучение в училище.
4.1.3. Повече от децата, настанени извън семейството си да бъдат настанени при близки и 
роднини.

Броят на децата, настанени в семействата на близки и роднини в периода от началото на 
2010 г. до 31.12.2013 г. е 63, като за 2013 г. настанените са 14.

4.2. Деинституционализация и превенция на настаняването на деца.
4.2.1. Трансформиране на специализирани институции за деца в община Севлиево

Капацитета на ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви” е намален на 35 места през 2013г. 
считано от 01.04.2013г.
4.2.2. Повишаване на % от децата в специализирани институции изведени в семейна 
среда чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване в 
алтернативна семейна грижа.

Общият брой на децата, изведени от специализираната институция за 2013 г. е 15, като 2 
деца са настанени в професионални приемни семейства, 8 деца са реинтегрирани в семействата 
им, 3 деца са навършили пълнолетие ( две от тях са се върнали при семействата си, а едно е 
насочено към наблюдавано жилище) и 2 деца са преместени в ДДРЛГ гр. Габрово.
4.2.3. Повишена информираност/чувствителност на обществеността в община Севлиево 
към проблемите на децата, настанени в специализирани институция.

През изминалата 2013 година в Дома за деца лишени от родителски грижи са 
организирани редица тържества, спортни състезания, чествания на национални и международни 
празници. По време на тези събития са присъствали представители на неправителствени 
организации, доставчици на социални услуги, фондации, бизнесмени и граждани. Събитията са 
отразявани в местните електронни и печатни медии.

4.3. Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в 
неравностойно положение.

През 2013г. е разширен спектъра от услуги за превенция и реинтеграция на рискови 
групи със зависимости и проблемно поведение. Броят на потребителите на социалната услуга в 
общността Дневен център за деца и младежи с увреждания за 2013 година е 23. За периода 
януари -  декември 2013 г. Центъра за обществена подкрепа е работил по 145 случая, като 
средномесечно броят им варира между 58 и 77. От тях 111 са насочени с направления от дирекция 
„Социално подпомагане”- гр. Севлиево, 19 със заповед на директора на дирекция „Социално 
подпомагане”, а в 15 от случаите, родителите сами са потърсили социално - психологическа
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подкрепа. Работата по отделните случаите е обхванала 346 души. Дългосрочни услуги са 
предоставени по 96 случая, краткосрочна интервенция е отчетена при 49 от случаите. Проведени са 
1317 социално- психологически консултации в ЦОП и 465 домапши посещения.

Подобрени са условията за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания. 
Чрез проектите „Алтернативи” -  дейност личен асистент, „Грижа в семейна среда за достоен 

живот” -  дейност „Социален асистент” и дейностите и предоставяните услуги на Домашен 
социален патронаж са обхванати 433 лица със затруднения в самообслужването и самотно 
живеещи стари хора.

4.4. Грижа за старите хора
4.4.1. Предотвратена преждевременна институционализация на самотно живеещи стари 
хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда

Домашен социален патронаж и услугата „Социален асистент” през 2013 година са 
ползвани от 373 потребителя.
4.4.2. Социализация на възрастните хора в надтрудоенособна възраст чрез дейността на 
пенсионерските клубове.

За 2013 година в дейността на пенсионерските клубове са обхванати над 900 лица.

5. Резултати и изводи от мониторинга
Планираните за 2013 г. дейности по изпълнение на Стратегията за развитие на 

социалните услуги в община Севлиево са реализирани както следва:
• Намалени са капацитетите на услугите от резидентен тип: ДВУИ - с.Батошево и ДДЛРГ 
„Велика и Георги Ченчеви” -  гр. Севлиево;
• Създадени са 2 ЦНСТ за лица с психични разстройства в с.Батошево с капацитет 23 
места общо, като тази социална услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в 
спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, 
социални контакти и живот в общността;
• Трансформиран е Дом за лица с физически увреждания - с.Столът в 2 ЦНСТ за лица с 
физически увреждания с капацитет 30 места;
• Продължава предоставянето на услугата Домашен социален патронаж с капацитет 350 
места, финансирана от Общинския бюджет;
• Продължава функционирането на 27 клуба на пенсионерите и клуба на инвалидите, като 
форма за поддържане на социални контакти, социална интеграция и жизнен стандарт на хора в 
над трудоспособна възраст чрез финансиране от Общинския бюджет;
• Организирана и предоставяна на 54 потребителя е услугата „Обществена трапезария”
чрез проект към фонд „Социална закрила” на МТСП за предоставяне на топъл обяд на лица и 
деца в неравностойно социално положение;
• Предоставяни са услугите „Личен асистент” и „Социален асистент” чрез проекти по ОП
„РЧР”;
• Реализиран е проект по ОП“РР“ за изграждане на ЦНСТ за деца с увреждания и
реконструкция на сгради за ЗЖ за младежи с увреждания;
• Повишавана е квалификацията на общински служители и работници в социалната сфера
чрез участие в курсове и семинари.

Не са установени планирани и пеизпълнени дейности за 2013 година. 

6. Заключения и препоръки
Необходимо е да се преразгледа стратегията и актуализира в следните части:
- Промяна в сроковете, посочени в Оперативен план с времеви график за изпълнение на 

Стратегията за развитие на социални услуги в община Севлиево.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево (2011 -  2015)
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Наименование Капацитет
2013

Разкрити
услуги

В процес на 
подготовка

Променен 
капацитет 
/вид услуга/

Закрити
услуги

/СИ
Забележка

Комплекс от социални услуги: 
-Център за обществена подкрепа 
-Наблюдавано жилище 1 
-Наблюдавано жилище 2 
-Дневен център за деца и 
младежи с увреждания

40
4
4
24

- - - -

Общностен център
- - да . - -

Дейностите по проект „Равен шанс за 
всички” по проект „Социално включване” 
към МТСП ще стартират през м. юли 2014 г.

Център спешен прием за деца в 
риск в Севлиево - - - - - Процедурата за разкриване на услугата е 

отложена за 2014 година
Трансформиране на Дом за деца 
лишени от родителска грижа 
"Велика и Г еорги Ченчеви" 
(ДДЛРГ).

45 - -

Намален
капацитет от 45 
на 35 места през 
2013г.

-

Процедурата за намаляване на капацитета от 
45 на 35 места е съгласно Решение на 
Общинския съвет гр.Севлиево и Заповед на 
ИД на АСП, считано от 01.04.2013г.

Дом за възрастни с умствена 
изостаналост с.Батошево 75 - -

Намален
капацитет от 75 
места на 45 места

Решението за намаляване на капацитета 
влиза в сила от 01.06.2013 г.

Дом за възрастни хора с 
физически увреждания с.Столът 30 - - - да Решението за закриването на ДВХУ с.Столът 

влиза в сила от 01.06.2013г.
2 Центъра за настаняване от 
семеен тип за възрастни с 
физически увреждания с.Столът

15
15 да - - -

Решението за откриването на 2 ЦНСТ за 
възрастни с увреждания влиза в сила от 
01.06.2013Г.

Център за настаняване от семеен 
тип за деца с увреждания 
гр.Севлиево - -

Проект по 
ОНРЧРзаЦНСТ 
с капацитет 12+2 
места

- -

Построена е сградата по проект към 011РР. 
Сключен е договор с УО, проектът ще се 
реализира през 2014 г., младежите се очаква 
да бъдат настанени в ЗЖ от месец юли 2014г.

Защитено жилище за младежи с 
увреждания гр.Севлиево - -

Проект по 
ОПРЧР за ЗЖ с 
капацитет 8 
места

- -

Сключен е договор с УО, проектът ще се 
реализира през 2014 г., младежите се очаква 
да бъдат настанени в ЗЖ от месец юли 2014г.
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Годишен план за действие на Екин за мониторинг и оценка (ЕМО)
Период: 2014 г., четвърта година от изпълнението на Стратегията

1. Преглед на годишния оперативен план за изпълнение на Общинската стратегия:

• Обобщен анализ на предстоящия етап в изпълнението на Общинската стратегия

В предстоящия етап от изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, ЕМО ще разглежда дейности във всички 
направления, заложени в стратегията. Приоритет ще имат превенция и услуги за деца и семейства в риск, деинституционализация и превенция 
на настаняването на деца. Мониторинг ще се осъществява по отношение развитието на всички социални услуги за социално включване на 
уязвими групи и лица в неравностойно положение и грижа за старите хора.

• Предстоящи задачи и очаквани резултати

През 2014 г. ЕМО ще наблегне повече на изпълнението на задачите, заложени в годишния план за да може в края на годината да се стигне до 
очакваните резултати и изготвянето на Годишен мониторингов доклад.

2. Определяне на годишните приоритети за мониторинг и оценка:

Дейнос'1и Приоритетни задачи Цели и ключови въпроси, 
на които се търси отговор

Продукт, резултат от 
М/О

За кого е предназначен 
продуктът

1. Мониторинг
1.1. Мониторинг на 
Комплекс за предоставяне 
на социални услуги (КСУ) 
в община Севлиево:

Да се проследи управлението 
на съществуващи услуги -  
ЦОП, ДЦЦМУ, НЖ1 и НЖ2, 
включени в КСУ

Ефект от създаването на 
комплекса за социални услуги

Справки дирекция 
„Социално подпомагане” 
Севлиево, „Международна 
социална служба- България”

Предоставяне на услуги за 
деца и семейства в риск, 
работа с приемни семейства.

1.2. Мониторинг на проект 
„Равен шанс за всички”

Да се проследи реализация 
на дейността по проекта за 
социално включване

Брой включени лица и 
семейства в проекта Справка екип по проекта

Услугата е предназначена за 
деца от 0 до 7 години и 
техните семейства, които са 
в риск от социално 
изключване

1.3. Програми и кампании 
за превенция на рисковото 
поведение. Осъществяване 
на образователни програми 
и кампании в детските 
градини и училищата

Да се проследи има ли 
повишаване на 
информираността на 
населението, провеждат ли 
се кампании сред децата.

Колко броя обществени 
кампании са осъществени ?

Справка от Ръководства на 
учебни и детски заведения, 
МКБППМН, училища и 
брой осъществени 
обществени кампании.

Повишаване на 
информираността на 
населението във връзка с 
насилието сред децата.
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Дейности Приоритетни задачи Цели и ключови въпроси, 
на които се търси отговор

Продукт, резултат от 
М/О

За кого е предназначен 
продуктът

насочени към превенция на 
агресивното поведение 
сред деца. Осъществяване 
на кампании за 
предотвратяване на други 
форми на злоупотреба и 
експлоатация на деца.

1.4. Развитие на дейности 
по приемна грижа в ЦОП.

Да се проследи развитието 
на дейностите по приемна 
грижа.

Брой приемни семейства Справка от ЦОП, РДСП, 
ДСП Севлиево

Подбор, обучение и оценка 
на кандидат приемни 
родители. Подкрепа на 
семействата в процеса на 
адаптация на родители с 
дете.

1.5. Обучение и подготовка 
на кандидат - осиновители, 
подкрепа за осиновители и 
осиновени.

Да се проследи развитието 
на дейностите обучението и 
подготовката.

Има ли подобрение и развитие в 
обучението на кандидат- 
осиновители, подкрепа за 
осиновени и осиновители?

Отчети, справки ЦОП, 
РДСП

Подкрепа и мотивиране на 
кандидат - осиновители и 
осиновени.

1.6. ЦНСТ за деца с 
увреждания до 18 г. по 
проект "Предоставяне на 
социални услуги от 
резидентен тип за деца и 
младежи в община 
Севлиево"

Да се проследи степента на 
реализация на проекта. Брой включени деца в проекта.

Справки и информация от 
община Севлиево, РДСП и 
ДСП Севлиево

Предназначен е за деца и 
младежи с увреждания.

1.7. Трансформиране на 
Дом за деца лшпени от 
родителска грижа "Велика 
и Г еорги Ченчеви" 
(ДДЛРГ).________________

Намаляване броя на децата в 
специализираната 
институция. Подготовка за 
реформиране на услугата.

С колко е намалял капацитета 
на ДДЛРГ? Справка от ДДЛРГ

Подобряване и изцяло 
променяне на начина на 
живот на децата в 
институциите

1.8. Разкриване на ЗЖ в 
Севлиево за младежи с 
увреждания, напуснали 
специализирана 
институция с капацитет 8 
места, по проект________

Да се проследи разкриването 
на защитеното жилище в 
Севлиево за младежи с 
увреждания, напуснали СИ с 
капацитет 8 места.

Брой включени младежи като 
потребители в проекта.

Справки и информация от 
община Севлиево, РДСП и 
ДСП Севлиево

За младежи със специални 
потребности, напуснали СИ.
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Дейности Приоритетни задачи Цели и ключови въпроси, 
на които се търси отговор

Продукт, резултат от 
М/О

За кого е предназначен 
нродук'1ът

"Предоставяне на социални 
услуги от резидентен тип за 
деца и младежи в община 
Севлиево"
1.9. Реформиране и 
преструктуриране на Дом 
за възрастни с умствена 
изостаналост -  ,ДВУИ, 
с.Батошево, община 
Севлиево.

Да се проследи правят ли се 
стъпки за реформирането и 
преструктурирането на 
,71ВУИ

Капацитета е намален на 45 
места, да се проследи дали 
може още да се намали.

Отчет и справки от община 
Севлиево, РДСП и ДСП 
Севлиево

За подобряване на живота на 
хората с умствена 
изостаналост в ДВУИ

1.10. Създаване на ЦНСТ за 
стари хора

Да се проследи правят ли се 
стъпки за създаване на 
услугата

Капацитет на услугата и 
ползватели.

Отчет и справки от община 
Севлиево, РДСП и ДСП 
Севлиево

За подобряване на живота на 
възрастните хора със 
затруднения в само
обслужването, с нужда от 
резидентна грижа

1.11. Създаване на Дневен 
център за възрастни хора с 
увреждания

Да се проследи правят ли се 
стъпки за създаване на 
услугата

Капацитет на услугата и 
ползватели.

Отчет и справки от община 
Севлиево, РДСП и ДСП 
Севлиево

За подобряване на живота на 
възрастните хора с 
увреждания в града.

2. Проучвания и събиране на данни за базови индикатори

2.1. Превенция и услуги за 
деца и семейства в риск. 
Проект „Социално 
включване” към МТСП

Преодоляване на рискове 
водещи до социално 
изключване и изолация на 
деца и семействата в риск. 
Подкрепа за интеграция на 
децата и семействата в риск.

2.1.1. Осрпурена подкрепа за 
уязвимите семейства и деца в 
ЦОП - Севлиево;

ЦОП, община, РДСП и от 
ДСП Севлиево, НПО. За уязвими семейства и деца.

2.1.2. Постигнато намаляване 
на децата, настанени извън 
семейството си;

Информация и справки от 
ЦОП и ДСП Севлиево, 
НПО.

За децата, които са 
настанени извън 
семейството.

2.1.3. Запазване на високия 
процент на децата в 
задължителна училищна 
възраст, обхванати в подходяща 
форма на образование;

Справка Ръководства на 
учебни и детски заведения, 
МКБППМН.

За деца в задължителна 
училищна възраст.

2.1.4. Повече от децата, 
настанени извън семейството да

Информация и справки от 
ЦОП и ДСП Севлиево,

За деца в риск, настанени 
извън семейството.
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Дейности Приоритетни задачи Цели и ключови въпроси, 
на които се търси отговор

Продукт, резултат от 
М/О

За кого е предназначен 
продуктът

са при близки и роднини; ппо.

2.2. Деинституционализация 
и превенция на 
настаняването на деца

2.2.1. Повишаване на 
процента от децата в СИ 
изведени в семейна среда чрез 
реинтеграция в биологичното 
или разширено семейство и 
настаняване в алтернативна 
семейна грижа;

Информация и справки от 
ЦОП и ДСП Севлиево, 
НПО.

За деца от СИ.

2.2.2. Повишена информира
ност на обществеността към 
проблемите на децата и лицата, 
настанени в СИ.

Организирани кампании, 
информация за проведени 
мероприятия

За децата и лицата, 
настанени в СИ, за 
обществото.

2.3. Развитие на социални 
услуги за социално 
включване на уязвими 
групи и лица в 
неравностойно положение.

Да се създадат условия за 
социално включване/ 
интегриране на максимален 
брой хора в неравностойно 
положение и уязвими групи.

2.3.1. Подобрени условия за 
самостоятелен живот в 
домашна среда на хората с 
увреждания -  потребители на 
услугите домашен социален 
патронаж, домашен помощник, 
социален и личен асистент;

Информация и справки от 
общините, РДСП и от ДСП 
Севлиево, НПО.

За хората с увреждания, 
които живеят в домашна 
среда.

2.3.2. Подобрена резидентна 
грижа за лица и възрастни с 
увреждания в общината

Информация и справки от 
общините, РДСП и от ДСП 
Севлиево, НПО.

За хората с увреждания, 
които са настанени в СИ.

2.3.3. Разширен спектър от 
услуги за превенция и 
реинтеграция на рискови групи 
с проблемно поведение;

Организирани кампании, 
информация за проведени 
мероприятия

За деца и лица от рискови 
групи с проблемно 
поведение.

2.4. Грижа за старите хора

Да се подобри качеството на 
живот на старите хора във 
всички населени места в 
община Севлиево

2.4.1. Предотвратена 
преждевременна институцио- 
нализация на самотно живеещи 
стари хора чрез развитите на 
услуги „Помощ в дома” ;

Информация и справки от 
общините, РДСП и от ДСП 
Севлиево, НПО.

За самотно живеещите стари 
хора.

3. Оценка
Приемане на общински 
план за развитие на 
социалните услуги
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Дейности Приоритетни задачи Цели и ключови въпроси, 
на които се търси отговор

Продукт, резултат от 
М/О

За кого е предназначен 
продуктът

Изготвяне на годишен план 
за дейността на ЕМО
Изготвяне на годмпен 
мониторингов доклад на 
ЕМО

3. План за действие и времеви график:
Номер и име на 
деинос!1а

Описание на дейността 
п ъ п к и  за изпълнение

Продукт, междинен
резултат
Краен срок

Месеци Координатор
Екип

Привлечени
партньори

Необходими 
ресурси 
за М/О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Мониторинг
1.1. Мониторинг 
на комплекс за 
предоставяне на 
социални услуги 
в община 
Севлиево:

1.1.1. Мониторингови 
посещения

Мониторингови
доклади

X X ЕМО Община 
Севлиево и 
МСС 
България

1.1.2. Обобщаване на 
мониторингов доклад

Финален
мониторингов
доклад

X ЕМО

1.2. Програми и 
кампании за 
превенция на 
рисковото 
поведение. *

1.2.1. Справки от 
Ръководства на 
учебни и детски 
заведения, 
МКБППМН

Обобщени справки X ЕМО Ръководства 
на учебни и 
детски 
заведения, 
МКБППМН

1.3. Развитие на 
дейности по 
приемна грижа в 
ЦОП.^

1.3.1. Срещи с 
представители на 
ЦОП

Протоколи от 
срещите

X X ЕМО ЦОП, ДСП 
Севлиево

1.3.2. Обобщаване на 
мониторингов доклад

Финален
мониторингов

X ЕМО ЦОП, ДСП 
Севлиево

* Осъществяване на образователни програми и кампании в детските градини и училищата насочени към превенция на агресивното поведение сред деца. 
Осъществяване и на обществени кампании за предотвратяване на насилието и други форми на злоупотреба и експлоатация.

 ̂Да се продължат дейности по информационни кампании, оценка, обучение, назначаване и подкрепа на приемни семейства.
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Номер и име на
дейността

Описание на дейността
стънки за изпълнение

Продукт, меяздннен 
резултат
Краен срок_______

доклад

Месеци
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Координатор
Екип

Привлечени
партньори

Необходими
ресурси
за М/О

1.4. Обучение и 
подготовка на 
кандидат- 
осиновители, 
подкрепа за 
осиновители и 
осиновени.

1.4.1. Обобщаване на 
отчети и справки

Обобщаване на 
крайния резултат от 
справките

ЕМО ЦОП, РДСП,
ДСП
Севлиево

1.5. Изграждане 
на ЦНСТ за деца 
с увреждания по 
проект
"Предоставяне на 
социални услуги 
от резидентен 
тип за деца и 
младежи с 
увреждания в 
община 
Севлиево"

1.5.1. Информация от 
община Севлиево за 
дейностите по 
проекта.

Обобщаване на 
информацията

ЕМО Община 
Севлиево, 
РДСП и 
ДСП 
Севлиево

1.6.
Трансформиране 
на Дом за деца 
лишени от 
родителска грижа 
"Велика и Г еорги 
Ченчеви" 
(ДДЛРГ).

1.6.1. Справка за 
решения на общински 
съвет Севлиево за 
намаляване на 
капацитета на ДДЛРГ

Решението на 
общински съвет

X X X X ЕМО

1.6.2. Срещи с 
общината и с 
директора на Д ДЛРГ 
за информация за 
настъпили промени в 
СИ.

Протокол от 
срещите

ЕМО

Общински
съвет
Севлиево

Община 
Севлиево и 
ръководител 
на ДДЛРГ

1.7. Разкриване 
на Защитено 
жилище в 
Севлиево за

1.7.1. Справка за 
дейностите по 
проекта от община 
Севлиево

Обобщаване на 
информацията

ЕМО Община
Севлиево,
НПО
доставчик на
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Номер и име на
дейността

Описание на дейността
стъпки за изпълнение

Продукт, междинен 
резултат
Краен срок_______

Месеци
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Координатор
Екип

Привлечени
партньори

Необходими
ресурси
за М/О

младежи с 
увреждания, 
напуснали СИ с 
капацитет 8 
места по проект 
"Предоставяне на 
социални услуги 
от резидентен 
тип за деца и 
младежи с 
увреждания в 
община 
Севлиево"

услугата

1.8 .Реформиране 
на Дом за 
възрастни с 
умствена 
изостаналост -  
ДВУИ, 
с.Батошево, 
община 
Севлиево.

1.8.1. Справка за 
решения на общински 
съвет Севлиево за 
намаляване на 
капацитета и 
посещение на ДВУИ

Мониторингов
доклад

X X X X X X ЕМО Общински
съвет
Севлиево

Командировъч
ни

2. Проучвания и събиране на данни за базовите индикато аи
2.1. Осигурена 
подкрепа за 
уязвимите 
семейства и деца 
в ЦОП в община 
Севлиево;

Информация и 
справки от ЦОП - 
Севлиево, РДСП и от 
ДСП Севлиево, НПО.

Обобщаване на 
получената 
информация и 
справки

X ЕМО ЦОП-
Севлиево,
община
Севлиево,
РДСП и от
ДСП
Севлиево,
НПО

Командировъч
ни

2.2. Постигнато 
намаляване на 
децата, настанени 
извън

Информация и 
справки от ЦОП и 
ДСП Севлиево, НПО.

Обобщаване на 
получената 
информахщя и 
справки_______

ЕМО ЦОП и 
ДСП
Севлиево,
НПО.

Командировъч
ни
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Номер и име на
дейността

Описание на дейността
стъпки за изпълнение

Продукт, междинен 
резултат
Краен срок_______

Месеци
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

Координатор
Екип

Привлечени
партньори

Необходими
ресурси
за М/О

семейството си;
2.3. Запазване на 
високия процент 
на децата в 
задължителна 
училищна 
възраст, 
обхванати в 
подходяща 
форма на 
образование;

Справка Ръководства 
на учебни и детски 
заведения, общинска 
администрация

Обобщаване на 
получените справки

X X ЕМО Ръководства 
на учебни и 
детски 
заведения, 
МКБППМН

2.4. Повече от 
децата, настанени 
извън
семейството да са 
при близки и 
роднини;

Информация и 
справки от ЦОП и от 
ДСП Севлиево, НПО.

Обобщаване на 
получената 
информация и 
справки

X X ЕМО ЦОП и от 
ДСП и 
Севлиево, 
НПО

2.5. Създаден 
капацитет за 
обхващане на 
поне 30% от 
децата със 
специални 
потребности, 
отглеждани от 
семействата си, в 
различни форми 
на заместваща, 
дневна грижа;

Информация и 
справки от ЦОП и 
ДСП Севлиево, НПО.

Обобщаване на 
получената 
информация и 
справки

ЕМО ЦОП и ДСП
Севлиево,
НПО

2.6. Повишаване 
на процента от 
децата в СИ 
изведени в 
семейна среда

Информация и 
справки от всички 
ЦОП и ДСП 
Севлиево, НПО.

Обобщаване на 
получената 
информация и 
справки

X ЕМО ЦОП и ДСП
Севлиево,
НПО
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Номер и име на
дейността

Описание на дейността
стъпки за изпълнение

Продукт, междинен 
резултат
Краен срок_______

Месеци
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Координатор
Екип

Привлечени
партньори

Необходими
ресурси
за М/О

чрез ре- 
интеграция в 
биологичното 
или разширено 
семейство и 
настаняване в 
алтернативна 
семейна грижа;
2.7 Повишена 
информираност 
/чувствителност 
на
обществеността I 
Община 
Севлиево към 
проблемите на 
децата и лицата, 
настанени в СИ.

Организирани 
кампании, 
информация за 
проведени 
мероприятия

Брой отчетени 
организирани 
кампании и 
проведени 
мероприятия

X ЕМО Общините, 
РДСП и от 
ДСП
Севлиево,
НПО

2.8. Подобрени 
условия за 
самостоятелен 
живот в домашна 
среда на хората с 
увреждания, 
потребители на 
услугите 
домашен 
социален 
патронаж, 
домашен 
помощник и 
личен асистент;

Информация и 
справки от общините, 
РДСП и от ДСП 
Севлиево, НПО.

Обобщаване на 
получената 
информация и 
справки

X ЕМО Общините, 
РДСП и от 
ДСП
Севлиево,
НПО

2.9. Разширен 
спектър от услуги

Организирани
кампании,

Брой отчетени 
организирани

X ЕМО Общини, 
РДСП, ДСП
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Номер и име на
дейността

Описание на дейността
стъпки за изпълнение

Продукт, меяздинен 
резултат
Краен срок_______

Месеци
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Координатор
Екип

Привлечени
партньори

Необходими
ресурси
за М/О

за превенция и 
реинтеграция на 
рискови групи с 
проблемно 
поведение;

информация за
проведени
мероприятия

кампании и
проведени
мероприятия

Севлиево,
НПО

3. Оценка
Приемане на 
общински план за 
развитие на 
социалните 
услуги__________

Заседание на 
Общински съвет за 
приемане на плана

Решение на 
общинските 
съветници

ЕМО община Няма

Изготвяне на 
годишен план за 
дейността на 
ЕМО

Срещи на ЕМО 
относно годишния 
мониторингов доклад

Изготвен годишен 
план за дейността 
на ЕМО

ЕМО община

Изготвяне на 
годишен 
мониторингов 
доклад на ЕМО

Обобщаване на 
годишен
мониторингов доклад

Финален годишен
мониторингов
доклад

X ЕМО община

4. План за разпространение на резултатите и заключенията от мониторинга и оценката

-  Резултатите от направеният мониторинг ще бъдат обобщени в Годишен мониторингов доклад за 2014 г, който ще бъде представен на 
Общинския съвет -  Севлиево.

-  Годишният мониторингов доклад ще се изпрати на всички заинтересовани страни и ще се публикува в интернет.
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