ОБЩИНА ВАРНА
СОЦИАЛНА ПРОГРАМА
2013 г.

Тази Социална програма е създадена с цел да гарантира прилагането на държавните политики на местно ниво и
е неразделна част от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 година.
В съответствие с националните и европейски приоритети в социалното развитие се обръща сериозно внимание на
социалното включване, усилено се разработват инициативи и внедряват нови социални услуги, които са насочени
към уязвими групи, деца и семейства в риск.
Основните приоритети на Социалната програма са:
 Деинституционализация на децата на територията на община Варна, чрез разкриване на социални услуги в
общността за уязвимите деца и семейства, заместващи институционалната грижа.
 Насърчаване на социалните услуги за възрастните хора и солидарността между поколенията.
 Борба с бедността, дискриминацията и социалното изключване;
 Гарантиране на устойчивост и разширяване на мрежата от социални услуги в общността на територията на
общината;
 Осигуряване на достъпна архитектурна, жизнена и информационна среда за хората с увреждания.
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ГИ В ОБЩНОСТТА С ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА С ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА 2013 г. - Община Варна

№

ДЕЙНОСТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЪРЖ.
ФИНАНСИРАНЕ

"Домашен социален патронаж" е комплекс от социални услуги,
предоставяни по домовете на 550 лица над 60 годишна възраст или
хора с увреждания с определена първа или втора група инвалидност.
Услугите са свързани с доставка на храна; поддържане на личната
хигиена и хигиената на жилището; съдействие за снабдяване с
технически помощни средства за ползватели с увреждания; битови
услуги.
Адрес на услугата : гр.Варна, ж.к. "Владислав
Варненчик" в сградата на ДКЦ ІІІ
(второстепенен разпоредител)
1
д.524 - Домашен
социален патронаж

3

Специализиран превоз на деца, ученици, младежи и студенти с
умствена изостаналост и физически увреждания по график,
посещаващи масовите учебни заведения и заведенията за
рехабилитация
ДСП предоставя топъл обяд на 475 социално слаби лица в
„Обществена трапезария”. Адрес на услугата : гр.Варна, ж.к.
"Владислав Варненчик" в сградата на ДКЦ ІІІ;
Ще бъде доставен топъл обяд и за 40 д. в Храм "Св.Архангел
Михаил" - ул."27-ми юли"

4

д.526 - Центрове за
обществена подкрепа

Центърът за обществена подкрепа с капацитет 100 места на ул.
“Г.С.Раковски”№62 предоставя комплекс от социални услуги за
деца и семейства в риск - семейно консултиране; семейно
планиране; услуги по превенция отпадането от училище; превенция
и подкрепа на деца-жертви на насилие; работа с деца със специални
образователни потребности.
100 места х 2823 лв. = 282 300 лв.
(второстепенен разпоредител)
Центърът за обществена подкрепа е с капацитет 60 места.
Предоставя се комплекс от социални услуги за деца и семейства в
риск - семейно консултиране; семейно планиране; услуги по
превенция отпадането от училище; превенция и подкрепа на децажертви на насилие; работа с деца със специални образователни
потребности.Управлението и предоставянето на услугата е възложено
на Фондация "Владиславово", гр.Варна, ул. "Гургулят" №7
60 места х 2823 лв. = 169 380 лв. год.стандарт
*Възможно е увеличение на капацитета на ЦОП от 60 на 80 места
при наличие на средства чрез компенсирани промени между
отделните социални услуги по предложение на Министъра на МТСП

ФИНИНАСИРАНЕ
ПО ДЕЙНОСТ 589

СРОКОВЕ

целогодишно

210 000 лв

12 000 лв

д.525 - Клубове на
На територията на Община Варна функционират 22 клуба на
пенсионера и инвалида пенсионера. Ежегодно от общинския бюджет се заделят средства за
възнаграждения на уредниците, текущ ремонт, закупуване на
оборудване, консумативи и материали за клубовете. Предстои
откриване на 1 пенсионерски клуб в район Одесос и 1 в район
Приморски.

д.526 - Центрове за
обществена подкрепа

ДОФИНАН
СИРАНЕ

1 406 348 лв

Изготвяне на проект за ремонт и реконструкция на хранителен
комплекс намиращ се на територията на СБАГАЛ " Проф. Д-р Д.
Стаматов" - Варна ЕООД за нуждите на Домашен социален патронажсредствата са планирани в д. 469 "Други дейности по
здравеопазването"

2

МЕСТНА
ДЕЙНОСТ

89 504 лв

282 300 лв

169 380 лв

целогодишно

6 355 лв

целогодишно

целогодишно

СОЦИАЛНИ УСЛУГ

5

д.526 - Центрове за
обществена подкрепа

112 920 лв

2 480 лв

целогодишно

6

В Звено “Майка и бебе” с капацитет 8 места в кв. “Аспарухово”,
ж.к. "Дружба" бл.9 се предоставя комплекс от социални услуги,
насочени към превенция на изоставянето; подкрепа и подслон на
самотни майки и бременни жени в последните месеци на
бременността, работа с близки и роднини на лицата, при които
съществува риск от изоставяне.
8 места х 6883 лв. =55 064 лв. год.стандарт
(второстепенен разпоредител)

55 064 лв

2 015 лв

целогодишно

7

д.528 - Център за работа Центърът за работа с деца на улицата с капацитет 20 места е в
с деца на улицата
сграда на ул. “Войнишка” №3А. Услугата се управлява и
предоставя от Сдружение “Гаврош”.
20 места х 6582 лв.= 131 640 лв. год.стандарт

131 640 лв

целогодишно

79 310 лв

целогодишно

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА С ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ

д.527 - Звено “Майка и
бебе”

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНСТИТУЦИЯ

Към ДДЛРГ "Другарче" се предоставя социалната услуга "Център за
обществена подкрепа" с капацитет 40 места на адрес - гр.Варна,
бул. "Ген.Колев" № 90- д.526 ;
40 места х 2823 лв. = 112 920 лв. год.стандарт
(второстепенен разпоредител)
*Възможно е увеличение на капацитета на ЦОП от 40 на 60 места
при наличие на средства чрез компенсирани промени между
отделните социални услуги по предложение на Министъра на МТСП

д.529 - Кризисен център
за лица, претърпели
насилие и жертви на
трафик
8

Кризисният център с капацитет 10 места предоставя комплекс от
социални услуги за лица, жертви на насилие и/или трафик, насочени
към задоволяване на ежедневните им потребности, временен
подслон,
храна
и
медицинска
помощ,
специализирана
психологичeска, социална и юридическа подкрепа, изготвяне на
индивидуални програми за социална интеграция, подобряване на
взаимоотношенията и връзка със семейството. Управлението и
предоставянето на услугата е възложено на Фондация "Ес-О-Ес семейства в риск" , ж.к. "Вл. Варненчик" - ДКЦ ІІІ
10 места х 7 931 лв.=79 310 лв. год.стандарт

В Центъра се предоставят храна и подслон.Извършва се социална,
психологическа и рехабилитационна работа на деца с увреждания.
д.530 - Център за
Капацитет 8 места.Адресът на услугата е ж.к. "Вл. Варненчик" ул.
9 настаняване от семеен
"Константин и Фружин" №42
тип за деца с увреждания
8 места х 7 981 лв.=63 848 лв.год.стандарт
(второстепенен разпоредител)
Към Дом "Другарче" се предоставя социалната услуга "Център за
д.530 - Център за
настаняване от семеен тип" с капацитет 8 места на адрес
10 настаняване от семеен гр.Варна, бул."Ген.Колев"№ 90
тип за деца с увреждания 8 места х 7 981 лв.=63 848 лв.год.стандарт
(второстепенен разпоредител)
д.540 - Домове за стари Домът за стари хора “Гергана” в к.к. “Св. Константин и Елена”
хора
с капацитет 100 места е специализирана институция, предоставяща
комплекс от социални услуги на лица, навършили пенсионна възраст.
Управлението и предоставянето на услугата се извършва от Община
11
Варна. 100 места х 5 906 лв.=590 600 лв. год.стандарт
(второстепенен разпоредител)
д.540 - Домове за стари
хора
12

Домът за стари хора “Св.Иван Златоуст” в к.к. “Златни пясъци”
м-ст Баба Алино с капацитет 43 места е специализирана
институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица,
навършили пенсионна възраст. Управлението и предоставянето на
услугата се извършва от “Вип Джио” ООД.
43 места х 5 906 лв.=253 958 лв. год.стандарт

д.541 - Дом за
Домът за възрастни хора с физически увреждания с капацитет
възрастни хора с
40 места е разкрит през 2007 г. Помещава се в сградата на Дом за
физически увреждания стари хора “Гергана” в к.к. “Св. Константин и Елена”. Предоставя
комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания,
установени с експертно решение на ТЕЛК. Управлението се извършва
13
от Община Варна.
40 места х 6 831 лв. = 248 400 лв. год.стандарт
(второстепенен разпоредител)

63 848 лв

15 955 лв

63 848 лв

1 938 лв

590 600 лв

13 640 лв

253 958 лв

273 240 лв

целогодишно

целогодишно

6 510 лв

целогодишно

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
С ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ

Заплащане на издръжка
Заплащане на издръжка за бездомни и социалнослаби, настанени в
на бездомни и
СУПЦ "Анастасия Д-р Железкова" ( със заповед на Кмета на Община
15 социалнослаби, настанени
Варна ). Средствата са за материали, ел.енергия, вода, храна и др.
в СУПЦ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНСТИТУЦИЯ

14

Местна
дейност

д.545 - Социален учебно Социален учебно - професионален център “Анастасия Д-р
- професионален
Железкова” на ул. “Петко Стайнов” №7 с капацитет 77 места
център
предоставя
комплекс
от
социални
услуги,
насочени
към
професионално обучение на деца с намалена възможност за
социална адаптация, навършили 16 години и младежи, навършили 18
години. Управлението се извършва от Община Варна.
77 места х 5 704 лв. = 439 208 лв. год.стандарт (второстепенен
разпоредител)
Изплащане на стипендии Изплащане на стипендии на ученици от Социален учебнона ученици от СУПЦ
професионален център “Анастасия д-р Железкова”, които са сираци
“Анастасия д-р
или полусираци и нямат пенсия.
Железкова”

д.546 - Дом за деца,
лишени от родителска
грижа, от 3 до 7 години
16 включително

д.546 - Дом за деца,
лишени от родителска
грижа, от 7 до 18
години включително
17

Домът за деца, лишени от родителска грижа “Другарче” на
бул. “Ген.Колев” №90 с капацитет 30 места е специализирана
институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и
възпитание на деца от 3 до 7 години.
30 места х 6 717 лв.=201 510 лв. год.стандарт
(второстепенен разпоредител)
Домът за деца, лишени от родителска грижа “Надежда” на ул.
“Кракра” № 2 с капацитет 30 места е специализирана институция,
която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на
деца от 7 до 18 години или до завършване на средно образование, но
не повече от 20 години.
30 места х 6 717 лв. =201 510 лв. год.стандарт
(второстепенен разпоредител)
стипендии на учащите по натурални показатели
30 х 396 лв. = 11 880 лв.

д.548 - Дневен център
за стари хора

ГИ В ОБЩНОСТТА С ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ

439 208 лв

18
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д.550 - Центрове за
социална
рехабилитация и
интеграция

Дневният център с капацитет 20 места предоставя комплекс от
социални услуги за възрастни хора на пенсионна възраст, които
създават условия за цялостно обслужване на потребителите през
деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на
ежедневни,
здравни,
образователни
и
рехабилитационни
потребности, както и на потребности от организация на свободното
време и лични контакти. Центърът се помещава в ДКЦ „Чайка”, а
управлението е възложено на Фондация „Владиславово”.
20 места х 1 514 лв.=30 280 лв.
Центърът за социална рехабилитация на хора с увреждания с
капацитет 30 места в кв.”Чайка”, бл.67, вх. Б предоставя услуги
свързани с обучение в жизнени умения на младежи с умствени
увреждания; обучение на родители да се грижат и развиват
потенциала на лицата с умствени увреждания; консултиране и
посредничество на родители на лица с увреждания; спортнооздравителни
и
рехабилитационни
дейности;
обучение
на
специалисти в умения за работа с лица с умствени увреждания.
Услугите се предоставят и управляват от Сдружение “Сдружение
за подкрепа на лица с умствени затруднения”.
30 места х 2561 лв. =76 830 лв. год.стандарт
*Възможно е увеличение на капацитета на ЦСРИ от 30 на 35 места
при наличие на средства чрез компенсирани промени между
отделните социални услуги по предложение на Министъра на МТСП

10 850 лв

целогодишно

15 000 лв

целогодишно

75 000 лв

януари - юни

201 510 лв

5 580 лв

целогодишно

201 510 лв

4 650 лв

целогодишно

11 880 лв

целогодишно

30 280 лв

целогодишно

76 830 лв

целогодишно

СОЦИАЛНИ УСЛУГ
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА С ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ
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22

23

24

д.550 - Центрове за
социална
рехабилитация и
интеграция

д.550 - Центрове за
социална
рехабилитация и
интеграция

д.550 - Центрове за
социална
рехабилитация и
интеграция

д.550 - Центрове за
социална
рехабилитация и
интеграция

д.550 - Центрове за
социална
рехабилитация и
интеграция

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с
увреждания с капацитет 30 места помещава следните адреси : кв.
“Чайка”, бл.27 и ул. "Генерал Цимерман" № 35. Предоставя
комплекс от социални услуги, свързани с рехабилитация, социалноправни консултации, образователно и професионално обучение и
ориентиране, развитие на творческия потенциал, изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми за социално включване и
преодоляване
на
социалната
изолация.
Управлението
и
предоставянето на услугата е възложено на Сдружение "Агенция
за социално развитие “Вижън”.
30 места х 2561 лв. =76 830 лв. год.стандарт
Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца с
увреждания и техните семейства с капацитет 50 места, предоставя
комплекс от социални услуги: индивидуална работа с деца,
психолого-педагогическа работа, програма за деца с аутизъм и деца
с хиперактивност и дефицит на вниманието; терапевтичнорехабилитационна работа с деца с церебрална парализа; плувна,
игрова, музикална и арт терапия; подготовка за интегрирано
обучение; родителски групи за взаимопомощ и подкрепа. Услугата се
предоставя от Фондация „Карин дом” във м-ст "Св. Никола" Вила „Станчов”.
50 места х 2561 лв.=128 050 лв. год.стандарт
*Възможно е увеличение на капацитета на ЦСРИ от 50 на 60 места
при наличие на средства чрез компенсирани промени между
отделните социални услуги по предложение на Министъра на МТСП
Центърът за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с
увреждания е с капацитет 30 места. Предоставя комплекс от
социални услуги, свързани с преодоляването на социалната изолация
и
последващата
интеграцияр
на
лицата
с
увреждания:
рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и
професионално обучение и ориентиране, развитие на творческия
потенциал. Управлението и предоставянето на услугата е възложено
на Сдружение "Агенция за социално развитие “Вижън”.
Услугата се извършва на ул "Козлодуй" № 27-29
30 места х 2561 лв. = 76 830 лв. год.стандарт
Центърът за социална рехабилитация и интеграция на 60 деца със
специални образователни потребности, интегрирани в масовите
учебни заведения предоставя комплекс от социални услуги в няколко
направления: обучение на деца със СОП на възраст от 3-18 години;
индивидуални специализирани занимания; творчески занимания;
групови занимания; подкрепа на образователния процес на децата
със СОП - подобряване екипната работа между социалния асистент,
учители, директора, родителя, ученика; консултиране на родителите,
съвети от специалисти, посредническа дейност, групи за родителска
взаимопомощ. Услугата се предоставя от Фондация „Радост за
нашите деца” на бул.”Вл.Варненчик” бл.29 /подблоково
пространство/.
60 места х 2561 лв.=153 660 лв. год.стандарт
Центърът за възрастни с увредено зрение с капацитет 40 места се
намира на ул.”Петко Стайнов” № 3 и предоставя комплекс от
социални услуги за лица със зрителни увреждания, свързани с
извършване на рехабилитация, изготвяне на индивидуални програми
за социално включване, обучение на лица със зрителни увреждания
в независим живот и справяне с обичайните житейски ситуации;
развиване творческия им потенциал. Услугата се управлява и
предоставя от Фондация “Съпричастие”.
40 места х 2561 лв.=102 440 лв. год.стандарт

76 830 лв

целогодишно

128 050 лв

целогодишно

76 830 лв

целогодишно

153 660 лв

целогодишно

102 440 лв

целогодишно
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д.550 - Центрове за
социална
рехабилитация и
интеграция

д.550 - Центрове за
социална
рехабилитация и
интеграция

д.550 - Център за
социална
27 рехабилитация и
интеграция за деца с
множество увреждания

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с
увреден слух е с капацитет 40 места и се помещава на ул.”Петко
Стайнов” № 1. В него се 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; развиване на творческия им потенциал /
народни танци, песенно изпълнение с мимика и жест, обучение по
жестомимичен език, фотография. Услугата се управлява и предоставя
от “Съюз на глухите в България".
40 места х 2561 лв.=102 440 лв. год.стандарт
Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца с
увреждания е с капацитет 25 места. В него ще се 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; развиване на
творческия им потенциал. Услугата се управлява и предоставя от
СНЦ “Евроинтеграция". ул."Сава" №2 ДКЦ V
25 места х 2561 лв.=64 025 лв. год.стандарт
*Възможно е увеличение на капацитета на ЦСРИ от 25 на 40 места
при наличие на средства чрез компенсирани промени между
отделните социални услуги по предложение на Министъра на МТСП

Центърът е с капацитет 30 места и предоставя 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;
развиване
на
творческия
им
потенциал.Услугата се предоставя от ЦРСКДЛЗУ на ул."Драгаш"
25
30 места х 2561 лв. = 76 830 лв. год.стандарт

Дневният център за деца и младежи с умствена изостаналост
“Св. Йоан Златоуст” с капацитет 40 места на ул. “Евлоги
Георгиев” №25 предоставя комплекс от социални услуги, които
създават условия за цялостно обслужване на потребителите през
деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на
28 д.551 - Дневни центрове ежедневните,
здравни,
образователни
и
рехабилитационни
потребности, както и на потребности от организиране на свободното
време и личните контакти.
40 места х 5 768 лв.=230 720 лв. год.стандарт (второстепенен
разпоредител)
В Дневният център с капацитет 45 места се предоставят услуги за
лица с умствени затруднения над 18-годишна възраст без
откъсване от семейната среда - обучение в жизнени умения,
социално подходящо поведение, комуникативни и професионални
умения, практикуване, рехабилитация, арт-терапия, застъпничество,
29 д.551 - Дневни центрове посреднически услуги. Управлението и предоставянето на услугите е
възложено на Сдружение “Сдружение за подкрепа на лица с
умствени затруднения”. Социалната услуга се извършва в
ремонтираната Вила “Ривиера” м-ст "Салтанат" 56 А
45 места х 5768 лв.=259 560 лв. год.стандарт
д.553 - Приют

30

В Приютът за бездомни деца с капацитет 15 места на ул.
“Войнишка” №3А се предоставя подслон, храна, здравно
обслужване за деца в риск; осъществява се пряка работа с деца и
младежи
и
тяхната
интеграция
и
социализация
в
обществото;превенция
на
безпризорността,
чрез
работа
с
родителите. Услугата се управлява и предоставя от Сдружение
“Гаврош”.
15 места х 6600 лв.= 99 000 лв. год.стандарт

102 440 лв

целогодишно

64 025 лв

целогодишно

76 830 лв

целогодишно

230 720 лв

4 960 лв

целогодишно

259 560 лв

целогодишно

99 000 лв

целогодишно
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д.554 - Защитени
жилища

д.554 - Защитени
жилища

Защитеното жилище за лица с ментални увреждания е с адрес
ул. “Солун” № 14. Управлението и предоставянето на услугата е
възложено на СНЦ “Аугуст Мозер”. Предоставят се услуги за 6 лица
с лека и умерена степен на умствена изостаналост, изведени от
специализираните институции. Целта е формиране на умения за
самостоятелен и пълноценен начин на живот; изграждане на
подкрепяща мрежа от приятели и партньори; коригиране на
негативните поведенчески модели; трудова реализация на лица с
ментални увреждания.
6 места х 6 486 лв.=38 916 лв. год.стандарт
Защитеното жилище за лица с психични разстройства с капацитет
8 места е разкрито в общински апартамент, находящ се в ж.к.“Вл.
Варненчик”, бл.406, вх.23, ет.2, ап.8. Целта е предоставяне на
психо-социална подкрепа на лица с психични разстройства и техните
близки; създаване на умения за самостоятелен живот; образователно
и професионално обучение; рехабилитация и трудова реализация.
Управлението и предоставянето на социалната услуга е възложено на
Асоциация за психосоциална защита “Адаптация”.
8 места х 6 486 лв.=51 888 лв. год.стандарт
2 бр. с по 4 места Защитените жилища за младежи, напускащи
специализираните
институции
се
помещават
в
жк.”Възраждане” бл. 79, вх.А, ет.1, ап.1 и вх.Б, ет.1, ап.10.
Младежите
и
девойките,
напуснали
домовете
получават
специализирана подкрепа за формиране на умения за самостоятелен
и пълноценен начин на живот, храна, подслон и подкрепа при
трудовата си реализация. Услугата се предоставя и управлява от
Сдружение „Гаврош”.
8 места х 6 486 лв.=51 888 лв. год.стандарт
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д.554 - Защитени
жилища
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Център за обществена
подкрепа НОВ
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Център за социална
рехабилитация и
интеграция за възрастни
с психични разстройства
НОВ

36

Център за социална
рехабилитация и
интеграция за възрастни
с деменция НОВ

37

Центърът ще бъде с капацитет 30 места и ще осигурява целодневна
Дневен център за деца с грижа за деца с множество увреждания на възраст от 7 до 18 години.
увреждания НОВ

38

Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще бъде с
Център за социална
капацитет 30 места и ще осъществява социална и психологическа
рехабилитация и
подкрепа, помощ при осигуряване на защита, консултиране и др.без
интеграция за възрастни настаняване на възрастни жертви на насилие и трафик.
жертви на насилие и
трафик НОВ

39

40

Центърът за обществена подкрепа с капацитет 40 места ще
предоставя комплекс от социални услуги за ранна превенция на
изоставянето, мобилна работа и консултации. Целевата група е за
деца в риск от 0 до 3 години.
Центърът за възрастни с психични разстройства с капацитет 25
места ще предоставя социални услуги за лица с психични проблеми.
Ще се предлагат рехабилитациоони дейности, организиране на
свободното време, групи за взаимопомощ и др.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще бъде с
капацитет 30 места и ще предоставя социални услуги за лица с
Алцхаймер и различни форми на деменция.Ще се предлагат
рехабилитациоони дейности, организиране на свободното време,
групи за взаимопомощ и др.

ЦСРИ за деца със сетивни увреждания ще бъде с капацитет 60
места. Центърът ще предоставя комплекс от социални услуги за
ЦСРИ за деца със сетивни реализиране на корекционо-компесаторна и интеграционнна работа
/рехабилитация, логопедична и психологична терапия, социална
увреждания НОВ
подкрепа и др./
ЦНСТ за деца с
увреждания НОВ

ЦНСТ за деца от 0 до 3 години във връзка със закриването на ДМСГД Варна.

38 916 лв

целогодишно

51 888 лв

целогодишно

51 888 лв

целогодишно

СПЕЦИАЛИЗИ
РАНА
ИНСТИТУЦИЯ

41

Домът за възрастни хора с физически увреждания ще бъде с
капацитет 15 места и ще предоставя социални услуги на лица с
Дом за възрастни с
физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК.
физически увреждания
НОВ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА С ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ - д.589
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43

Център за социална
рехабилитация и
интеграция на възрастни
жени

Ресурсен център за хора Ресурсният център за хора в неравностойно положение с капацитет
в неравностойно
30 места предоставя комплекс от социални услуги: консултативна и
положение
психологическа подкрепа; превенция на ранното забременяване и
липса на образование при младите жени до 29 години от ромски
произход; оказване на психологическа помощ на жени, жертви на
домашно насилие и жертви на сексуален тормоз; превенция на
проституцията и трафика на жени; осигуряване на временен престой
за жени, претърпели насилие; “телефон на доверието”. Услугата се
управлява от Фондация „Владиславово” - ул."Шести септември"
№28
30 места х 2 328 лв. = 69 840 лв.
Център за социална
рехабилитация и
интеграция на хора с
увреждания

44

Център за равни
възможности на хора с
увреждания
45

Център за обучение,
консултиране и подкрепа
на кандидат осиновители,
осиновители, кандидат
приемни родители и
приемни родители
46

Центърът за възрастни жени с капацитет 45 места предоставя
комплекс от социални услуги за възрастни жени свързани с тяхната
интеграция и социално включване чрез
предоставянето на
разнообразни образователни, социални, здравни и информационни
услуги в областта на културата и творчеството. Центърът се намира
на бул."Цар Освободител" 64 и се управлява от Асоциация "Да
съхраним жената".
45 места х 2328 лв. = 104 760 лв.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на хора с
увреждания е с капацитет 50 места и предоставя комплекс от
социални услуги: социално консултативна дейност, медицинска
рехабилитация за поддържане на добро физическо състояние на
потребителите; арт и трудотерапия; музикална терапия, рисуване и
приложни
дейности
за
развиване
на
двигателни
умения;
психологическа подкрепа. Адрес на услугата : гр.Варна,
ж.к.”Младост” бл.129 /подблоково пространство/ от СНЦ „Шанс за
хора с увреждания”.
50 места х 2 328 лв. = 116 400 лв.
Центърът с капацитет 40 места предоставя комплекс от социални
услуги за социално включване на хората с увреждания:
трудотерапия - конструктивна и изобразителна дейност, фотография
и приложна дейност;тренинг на самоувереността; посреднически
услуги; осъществяване на контакти с др.организации. Услугата се
предоставя на бул.”Вл.Варненчик” № 27 от СНЦ „Шанс за хора с
увреждания”.
40 места х 2 328 лв. = 93 120 лв.
Центърът за обучение, консултиране и подкрепа на кандидат
осиновители, осиновители, кандидат приемни родители и приемни
родители с капацитет 30 места. Извършва проучване, обучение и
подкрепа на доброволни кандидат приемни семейства и кандидати за
професионална приемна грижа; организиране на групи за
взаимопомощ;
популяризиране
на
приемната
грижа
сред
малцинствата; психологически консултации; индивидуална и групова
работа с кандидат осиновители и кандидат приемни семейства. Тясно
сътрудничество с Отдел “Закрила на детето” и “Център за обществена
подкрепа”. Услугите се предоставят от Сдружение «Съучастие» на
ул. "Витко Христов" и кв.Аспарухово, ул. "Мур" №2
30 места х 2 594 лв. = 77 820 лв.

104 760 лв

целогодишно

69 840 лв

целогодишно

116 400 лв

целогодишно

93 120 лв

целогодишно

77 820 лв

целогодишно

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
В ОБЩНОСТТА С
ОБЩИНСКО
ФИНАНСИРАНЕ

Център за социална
рехабилитация и
интеграция на деца от
малцинствен произход
47
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50

Център за социална
рехабилитация и
интеграция на възрастни
с увреждания

Център “Домашни
грижи” за оказване
помощ на възрастни,
хронично-болни и хора с
трайни увреждания

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца от
малцинствен произход с капацитет 80 места предоставя 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. Услугата се
предоставя от Фондация „Владиславово” на ул.”Зограф” № 25 и
ул. "Банат"№ 31 А
80 места х 2 328 лв. = 186 240 лв.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 40
места предоставя комплекс от социални услуги на възрастни с
говорни нарушения, които са свързани с извършване на
рехабилитация, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване. Центърът се намира в ул. "Тодор
Димов" № 30 и се управлява от Сдружение „Младежки АлиансВарна”.
40 места х 2 328 лв. = 93 120 лв.
В Център “Домашни грижи” на Български червен кръст се
обгрижват 70 възрастни, хронично болни, хора с трайни увреждания
над 65 години, отговарящи на поне един от следните критерии:
самотно живеещи; хора с трайни увреждания или с хронични
заболявания; лица, непритежаващи собственост, която може да бъде
източник на допълнителни доходи. Услугата се предоставят по
домовете. Адрес на управление на услугата : гр.Варна, ул.
"Бр.Шкорпил" № 3. 70 места х 1009 лв. = 70 630 лв.

Обществена трапезария Обществената трапезария за социално слаби граждани предоставя
топла храна /основно ястие/ на 550 души, определени със списъци от
дирекция “Социално подпомагане”. Услугата се предоставя от
Фондация „Вяра Надежда Любов” на ул.”Драва Соболч” № 7А
550 места х 1,90 лв х 253 р.дни = 264385 лв.

Финансиране на 120
социални асистенти на
деца със специални
образователни
потребности, интегрирани
51 в масови училища и
детски градини

Финансират се 120 социални асистенти на 120 деца със специални
образователни потребности. Средствата са за работни заплати и
осигуровки на асистентите, и веществена издържка за управление на
услугата. Сдружение "Агенция за социално развитие "Вижън"
управлява 80 социални асистенти съвместно с Фондация
"Съпричастие" -40 ( ул."Петко Стайнов" № 3 ) социални
асистенти. Адреса на управление на услугата е гр.Варна, ул.
"Ген.Цимерман" №35, а услугата се предоставя в детските
градини и училищата.
120 соц.асистенти х 5250 лв. =630 000 лв.

Бизнес център за хора с
увреждания

Бизнес центърът за хора с увреждания е с капацитет 40 места и
предоставя комплекс от социални услуги, свързани с трудовата
реализация на хората с увреждания : обучение за придобиване на
трудови умения и навици, включване в курсове за преквалификация,
разкриване на подходящи за тях работни места; развиване на
способностите и насърчаване на предприемачеството за планиране и
стартиране на собствен бизнес, мотивационни тренинги. Услугата се
предоставя на адрес гр.Варна,ул."Георги Бенковски" № 16 от
СНЦ „Шанс за хора с увреждания”.
40 места х 2 328 лв. =93 120 лв.
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Център за социална
рехабилитация и
интеграция за деца и
ученици с дисфазии на
развитието,
хиперкинетично
разстройство на
поведението

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца и
ученици с дисфазии на развитието, хиперкинетично разстройство
на поведението, съчетано или не с умствено изоставане и /или със
стереотипни движения на възраст 5-10 години е с капацитет 30
места.Предлага социални услуги свързани със стимулиране и
подкрепа на семействата на такива деца; ресурсно подсигуряване на
интеграцията на децата; консултиране на близки и обгрижващи.
Услугата се управлява от "Сенекс" ЕООД на адрес ул. "Околчица"
№6
40 места х 2 253 лв. = 90 120 лв.

186 240 лв

целогодишно

93 120 лв

целогодишно

70 630 лв

целогодишно

264 385 лв

целогодишно

630 000 лв

целогодишно

93 120 лв

целогодишно

90 120 лв

целогодишно

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В
ОБЩНОСТТА С ОБЩИНСКО
ФИНАНСИРАНЕ
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ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА
СРЕДА

57

В Центърът се предоставят комплекс от социални услуги за деца от 7
г. - 18 годишна възраст в неравностойно положение . Услугата се
управлява от Фондация "Владиславово" на адрес ул."Зограф" 42
30 места х 2 328 лв. = 69 840 лв.

Център за социална
рехабилитация и
интеграция за лица,
злоупотребящи с алкохол
или зависими - НОВ

Центъра ще предлага комплекс от социални услуги, свързани с
извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране за лица,
злоупотребяващи с алкохол или зависими.
25 места х 720 лв. = 18 000 лв.

Приют за временно
настаняване на бездомни
и социалнослаби лица
НОВ

В Приюта ще бъдат временно настанени бездомни и социалнослаби
лица.
30 места х 5000 лв. = 150 000 лв./12 м = 12 500 лв.* 6 месеца

Центърът ще предоставя иновативна услуги за деца от 0 до 4 г. с
риск от изоставане в развитието или с диагностицирано увреждане и
техните семейства - игрова терапия, родителска взаимопомощ,
консултации по успешно кърмене, домашни посещения на мобилен
терапевтичен екип и др.
40 места х 1704 лв. = 68 160 лв./ 12 м = 5 680 лв. * 8 месеца

Абонаментна поддръжка и Целогодишна поддръжка, ремонт и абонаметното обслужване на
ремонт на асансьори и и асансьори и вертикални хидравлични платформи за нуждите на
вертикални
хората с увреждания в подлезите и социалните заведения.
58 хидравлични
платформи
Поддръжка на звуковите
сигнализатори и
гласовите информатори за
59 нуждите на хората със
зрителни увреждания
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ДРУГИ

Център за социална
рехабилитация и
интеграция за деца в
неравностайно
положение
Център "Ранна
интервенция за
предотвратяване на
изоставането на деца с
увреждания" НОВ

Хипербарна
оксигенация за лечение
и рехабилитация на 110
болни от множествена
склероза, с мозъчен
инсулт, деца с церебрална
парализа

Целогодишна поддръжка на звуковите сигнализатори и гласовите
информатори за нуждите на хората със зрителни увреждания в
административните сгради, светофарни уредби, автобуси и
тролейбуси на градската мрежа.

Провеждане на лечение с хипербарна оксигенация по специална
схема и режим на болни с множествена склероза, мозъчен инсулт,
детска церебрална парализа, полиневропатии, състояния след
мозъчно-съдови инциденти и деца с аутизъм. Целта на лечението е
повлияване на симптомите на болестта и положително въздействие
върху общото здравословно състояние на болните.

Конкурс за малки
проекти на тема:
“Социално включване на
хора в неравностойно
положение, чрез
61 насърчаване инициативи
на неправителствени
организации от oбщина
Варна”

На конкурсен принцип ще бъдат избрани за финансиране до 10
малки проекта на стойност до 5 000 лв. със срок на изпълнение 5
месеца на тема "Социално включване на хора в неравностойно
положение", в това число: деца и възрастни с физически и ментални
увреждания, деца в риск и техните семейства, лица от ромското
малцинство, самотни възрастни хора, жени и деца, жертви на
домашно насилие и трафик на хора.

Осигуряване на средства
за поддържаща и
надграждаща
квалификация и
супервизия на
62 специалистите и
ръководните кадри ,
работещи в сферата на
социални дейности към
Община Варна

Отпускат се средства за поддържаща и надграждаща квалификация,
и супервизия на специалистите и ръководните кадри , работещи в
сферата на социални дейности към Община Варна при съгласуване с
Директора на Дирекция "Социални дейности и здравно развитие".

69 840 лв

целогодишно

45 480 лв

май - декември

18 000 лв

март - декември

75 000 лв

юли - декември

5 400 лв

целогодишно

5 000 лв

целогодишно

90 420 лв

май-декември

50 000 лв

юни - октомври

20 000 лв

Осигуряване на средства
за ежегодна национална
конференция за
63 популяризиране на
иновативни социални
услуги

Отпускат се средства за ежегодна национална конференция за
популязиране на иновативни социални услуги.
10 000 лв

ДРУГИ

Програма "Запознаване на Програма "Запознаване на хора в неравностойно положение с
традиционните християнски ценности и помощ при професионална
хора в неравностойно
реализация на младежи и възпитани в институции" за срок от 2
положение с
години ( 2013 г. и 2014 г.) по ЗОП на обща стойност 24 000 лв.
64 традиционните
християнски ценности"

Заплащане на наем на
"Дружба Актив"ЕАД за
65 сградата на
ул."Войнишка" 3А

66

12 000 лв

Плащане на наем на помещенията на социалните услуги - Приют и
Център за работа с деца на улицата на Сдружение" Гаврош".

Изплащане на еднократни Отпускат се еднократни помощи за комунално-битови нужди на
помощи на социално слаби социално слаби граждани от община Варна.
лица

Месечна социална помощ Ежемесечно ще се отпуска парична помощ в размер на 100 лв. на 10
за децата на загиналите деца на загинали, тежкопострадали или инвалидизирани служители
67 служители от ОД на МВР - на ОД на МВР – Варна.
Варна
100 лв. х 10 деца х 12 месеца = 12 000 лв.
Покриване частично на
разходите за погребения
за социално слаби
граждани
Благотворително коледно
изложение-базар на
69 произведения на
потребителите на
социални услуги
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54 586 лв

целогодишно

88 000 лв

целогодишно до
изчерпване на
финансовите
средства

12 000 лв

целогодишно

Отпускат се еднократни помощи за частично покриване на разходите
за попгребение на социално слаби граждани от община Варна дейност 745, & 42-14 - 12 000 лв.

целогодишно

Отпускат се средства за инициативата коледно изложение - базар на
произведения на потребителите на социални услуги и представители
на уязвими социални групи от звената с общинско и държавно
финансиране
и
трудово
производителните
организации
на
инвалидите в града
ОБЩО:

9 400 лв

4 550 403 лв

1 495 852 лв

§ 51 ОСНОВЕН РЕМОНТ
д.545 Социален учебно-професионален център "Анастасия Д-р Железкова"
Проектиране и основен ремонт на сграда за откриване на Дневен център за деца и младежи с
1
умствена изостаналост - седмична грижа

89 933 лв

2 739 681 лв

73 200 лв

0 лв

30 000 лв

д.546 Дом за деца, лишени от родителска грижа "Княгиня Надежда"
2

д. 589 Др. служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта
§ 52 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
д.524 Домашен социален патронаж
Закупуване на кухненско оборудване (зеленчукорезачка професионална- 2бр.,хладилен шкаф
3
тройка - 1 бр.)

ПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

43 200 лв

Ремонт на покрива

15 900 лв

186 831 лв

7 000 лв

4

Закупуване на климатици - 3 бр.

2 500 лв

5

Закупуване на бойлери - 2 бр.

1 400 лв

д.525 Клубове на пенсионера
6

Закупуване на климатици - 5 бр.

5 000 лв

д.526 Центрове за обществена подкрепа
Център за обществена подкрепа (ДДЛРГ "Другарче")
7

Закупуване на климатици 2 бр.

3 500 лв

473 200 лв

декември

КАП

Център за обществена подкрепа (ул."Раковски" № 62)
8

800 лв

Закупуване на компютърна конфигурация 1 бр.

д.530 Центрове за настаняване от семеен тип
9

Извършване вертикална планировка и изграждане на ВиК инсталация за отвеждане на мръсни
води

126 131 лв

д.540 Дом за стари хора "Гергана"
10
11

35 000 лв

Закупуване и монтиране на професионални перални машини - 1 бр.

5 200 лв

Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация

д.546 Дом за деца, лишени от родителска грижа "Другарче"
12

8 125 лв

Доставка и монтаж на нафтова горелка

д.546 Дом за деца, лишени от родителска грижа "Надежда"

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

13 Изготвяне на работни проекти в необходимите части по ЗУТ за ремонт и реконструкция на
сградата на адрес - гр.Варна, ул."Кракра" 2

8 075 лв

д. 589 Др. служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта
14

36 000 лв

Специализиран микробус за транспорт на хора с увреждания - 1 бр.

15 Изготвяне на проекти за подмяна на съществуващи вътрешни ЕЛ, ВИК, ОВК инсталации и
изготвяне на конструктивни становища и проекти по част "Конструктивна" за извършване на
ремонтни дейности в социалните заведения към Община Варна

30 000 лв

16 Авторски надзор на обект "Детска градина и Общностен център за деца и семейства", находящ се
в УПИ I, кв.13, 15 м.р., км.Одесос"

7 200 лв

Проектиране, изграждане, доставка и монтаж на вертикални хидравлични платформи за
17 осигуряване достъп на хора с физически увреждания в подлезите на територията на община
Варна
Общо капиталови разходи

Държавно делегирана дейност

4 550 403 лв

Местна дейност

4 724 633 лв

Дофинансиране

349 964 лв

ОБЩО

9 625 000 лв

400 000 лв
0 лв

15 900 лв

260 031 лв

473 200 лв

4 550 403 лв

1 511 752 лв

349 964 лв

3 212 881 лв

749 131 лв

