


1. ОПИСАНИЕ НА ВИДА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА

 Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) на лица с
онкологични заболявания е 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.

 В Центъра за социална рехабилитация и интеграция се предоставят
краткосрочни и дългосрочни социални услуги.

 В случаите, когато се предоставят дългосрочни социални услуги,
дейностите трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 40 г. от
ППЗСП, съгласно който доставчиците на дългосрочно предоставяни
социални услуги в общността изготвят индивидуален план след
оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите,
които трябва да бъдат постигнати.

 Предоставянето на качествени социални услуги в общността са част
от мерките, залегнали в програмата за управление на Община
Пазарджик- 2007- 2011 г., глава „Социална инфракструктура“, както
и в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2008 -
2015 г.



2. Принципи:

- системност и последователност, обич, търпение и уважение;

- съчетаване на подпомагане с разумна взискателност с приоритет –

интересите на потребителите.

3. Откриване на ЦСРИ на лица с онкологични заболявания:

На основание Решение на Общинския съвет – Пазарджик и Заповед № РД

01- 333/ 22.02.2011 г. на Изпълнителния Директор на АСП при МТСП гр. София и

въз основа Заповед № 783 / 28.04.2011г. на Кмета на Община Пазарджик се сключи

Договор за възлагане на социални услуги № 461 /02.05.2011 г. между Кмета на

Община Пазарджик и “Сдружение за онкоболни и приятели”, гр. Пазарджик, а

именно ЦСРИ на лица с онкологични заболявания - ул. “Александър

Стамболийски”№ 16, с капацитет 30 места и численост на персонала шест щатни

бройки.

4. Финансиране на ЦСРИ на лица с онкологични заболявания:

ЦСРИ е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност.

Министерството на финансите осигурява финансовите средства на общината в

съответствие с утвърдените от министъра на МТСП стандарти за издръжка и

численост на персонала.

5. Потребителски такси: съгласно Тарифата за таксите за социалните

услуги, финансирани от Републиканския бюджет от 29.07.2011 г., потребителите на

социални услуги ЦСРИ заплащат месечна такса в размер на 5% от дохода, която

всеки месец до 25- то число внасям по сметка на МТСП в БНБ.
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6. Екип на ЦСРИ на лица с онкологични заболявания:

Цялостната дейност в ЦСРИ се организира и провежда екипно, като всички

членове на екипа участват, съобразно задълженията си по длъжностна характеристика.

Управител – организира, ръководи и контролира цялостната дейност в ЦСРИ.

Отговаря и следи за качественото предоставяне на услугата съгласно критериите и

стандартите на МТСП – АСП по предоставянето й. Отговаря за изпълнението на

Програмата за развитие на социалната услуга. Представлява ЦСРИ пред държавни,

общински и обществени органи, вътрешни и международни организации на местно,

национално и световно ниво, институции, медии, физически и юридически лица.

Социален работник – извършва дейностите, свързани с индивидуалната

социална работа с потребителите на услугата. Организира постъпването и изписването на

потребителите на ЦСРИ. Води и отговаря за съдържанието на личните досиета на

потребителите. Води изискващата се отчетна документация и отговаря за достоверността й

– справки, отчети, доклади и др. Подпомага потребителите за получаване на достъп до

услуги и ресурси в общността. Провежда индивидуална и групова социална работа с

потребителите на услугата и техните близки по седмичен график. Поддържа регулярни

контакти с близките на потребителите и подпомага решаването на възникнали проблеми.

Периодично организира екипни обсъждания, следи за актуализиране на плановете и за

документите, съдържащи се в досиетата на потребителите.

Трудотерапевт – съобразявайки се с конкретните потребности на всеки

потребител на услугата, трудотерапевтът подпомага неговото физическо, умствено и

социално – трудово адаптиране в общността. Организира клубове по интереси на

потребителите и активно участва в дейността им. Организира културно-развлекателни

занимания и игри.



Психолог –извършва дейностите, свързани с психологическите потребности и

проблеми на потребителите на услугата. Провежда психологическо консултиране

веднъж седмично с всеки потребител, при нужда и по-често. Работи за

изграждането на умения за общуване, вербализиране на емоциите и самоконтрол

на поведението. Организира групови срещи и дискусии по превенция на

депресията.

Рехабилитатор – извършва дейностите, свързани с индивидуалната

рехабилитация на потребителите на услугата. Организира и провежда всички

рехабилитационни и здравнооздравителни мероприятия в ЦСРИ. Организира и

провежда лечебната физкултура на потребителите, изготвя комплекси от

физически упражнения, съобразно методическите указания. Провежда

индивидуалниаи групова рехабилитация с потребителите по седмичен график,

съгласно предписанията, като следи и отчита обратната информация, подавана от

лицата. Извършва необходимите измервания на RR и P на потребителите и ги

отразява в индивидуалната рехабилитационна карта. Организира и провежда в

екип с трудотерапевта здравнозакалителни процедури съобразно сезона и

предписанията. Участва в екипните обсъждания на индивидуалните планове и

оценки на потребителите на услугата.

Хигиенист – извършва ежедневно, текущо и периодично почистване на

кабинетите, коридорите, стълбищата, санитарните и сервизните помещения и др.

Съвместно с трудотерапевта участва в грижата за цветята в центъра и градинките

пред него. Подпомага трудотерапевта при организиране и провеждане на

трудотерапевтични занимания. Поддържа чистотата на мебелите и техниката в

кабинетите.



7. Екипни срещи :

Провеждат се ежеседмично, на които се разглеждат нормативни документи и се

обсъждат различни казуси, възникнали в процеса на работата .

Екипни срещи се осъществяват и при обсъждане на първоначалните оценки,

необходими за изготвяне на индивидуалните планове на потребителите, на всеки шест

месеца за актуализирането им и при необходимост или при промяна на обстоятелствата.

8. Процедура по приемане на потребител в ЦСРИ:

Всички лица над 18 г. с доказано злокачествено образувание могат да станат

потребители на ЦСРИ. Те подават молба по настоящ адрес до директора на Д “СП”, към

която се прилагат следния пакет документи по образец:

- Молба Приложение 9;

- Декларация – Приложение 1;

- Декларация – Приложение 2;

- Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар – Приложение 3;

- копие от решение на ТЕЛК и епикриза.

• След извършване на социална оценка на потребностите на лицето и изготвяне на

доклад – предложение от социален работник в Д “СП”, се издава настанителна заповед от

Директора на Дирекцията.

• При приемането в общността потребителите подписват договор за предоставяне на

социалната услуга, запознават се с ПВР, с персонала и с процедурата за подаване на жалби.

• В едномесечен срок се изготвя индивидуален план за работа въз основа на оценка на

потенциала и потребностите на лицето, който се приема на екипна среща в присъствието

на потребителя, екипа на ЦСРИ, представители на Община Пазарджик и Д “СП”.





9. Предоставяни услуги:

 - осигуряване на пълноценен начин на живот в подходяща среда, с възможност за

подкрепа и изява;

 - организация на свободното време и личните контакти;

 - социално-интеграционни и културно-развлекателни мероприятия;

 - изнесени обучения, обмяна на опит до лично избрана от потребителите

дестинация и безплатно за тях.

 През месец октомври - световен месец за борба с рака, “Сдружение за онкоболни

и приятели” инициира и провежда ежегодно кампания за борба с рака на гърдата

в Пазарджик и областта под патронажа на Кмета на Община Пазарджик и

Председател на НСОРБ Г-н Тодор Попов.Присъстват депутати, кмета,

представители на Община Пазарджик, Областна Администрация, Д „СП”,

директори на болници, представители на институции, здравната каса и бизнеса в

България, лекари, медии, потребители на услугата, членове на сдружението и др.

 “Сдружение за онкоболни и приятели” организира безплатни профилактични

прегледи, Ден на отворените врати, презентации, лекции и беседи с лекари

специалисти като: Д-р Антоанета Томова- началник на I- во Вътрешно отделение

по химиотерапия в Комплексен онкологичен център- Пловдив, Д-р Цветелина

Спиридонова, Доц. д-р Стайко Спиридонов- Изп. Директор на МБАЛ Хигия АД.

 Ежемесечно се организират празненства по случай рождените и именните дни на

потребителите празнуващи през месеца.









През месец декеври е традиционното Коледно тържество, на което

потребителите получават много подаръци. Потребителите на СУ получават и

албуми с лично подбрани от тях снимки и безплатно за тях.

Социално - интеграционната работа с лицата се извършва по годишен план за 

социална работа, включващ екипни срещи, обучения, омяна на опит, работни 

срещи, културно-масови мероприятия, лекции, беседи и участия в културните 

прояви на нашия град. Заниманията по трудотерапия се извършват съобразно 

индивидуалните възможности и интересите на потребителите. Основната цел е 

всяко лице да се чувства значимо и полезно, морално удовлетворено от 

постигнатия резултат. 

10. Материална база:

Социалната услуга ЦСРИ се предоставя в сграда, която е общинска собственост

и разполага със следните помещения:

- стая на Управителя;

- стая на социалния работник;

- стая на психолога;

- медицински кабинет и рехабилитация;

- стая по трудотерапия;

- стая на хигиениста;

- фоайе;

-санитарни помещения и стълбища.

11. Здравна политика:

На всеки потребител се изготвя индивидуален план за здравни грижи от Д-р

Копев – хирург. При възникнали спешни случаи се търси съдействие на тел. 112.



















12. Поведение:

Понякога някои от потребителите изпадат в депресия, предизвикана от

тревожност или стрес. Съобразно ситуацията се провежда консултиране от психолога

и конструктивен разговор с лицето за причините и начина на преодоляването им.

Екипът на ЦСРИ използва добрите модели на поведение и съдейства за по-добър

психоклимат сред потребителите.

13. Процедура за подаване и разглеждане на жалби в ЦСРИ :

В ЦСРИ е осигурена възможност за свободно подаване на жалби и оплаквания от

потребителите. Всяко писмено оплакване се завежда във входящ дневник. Не се

ограничават темите, по които могат да се подават оплаквания. Въведена е и

специална книга за регистрация на жалбите. Жалбите се разглеждат в

законоустановения срок, Управителя провежда индивидуален разговор, като

задължително изслушва и двете страни. Съгласно разработената процедура жалби се

разглеждат от комисия, назначена със заповед на Управителя на ЦСРИ.

14. Връзки с обществеността:

Поддържат се непрекъснати контакти с държавни институции, Община

Пазарджик, НПО, медицински центрове, училища и други организации.

Основната цел на екипа в ЦСРИ е социална рехабилитация на лицата, постигане

на максимална степен на самостоятелност и независимост чрез създаване на

независим и достоен начин на живот на потребителите, свързани не само със

задоволяване на психологическите, здравните, образователните и рехабилитационни

потребности, но и с организиране на свободното време и лични контакти.

Осъществяването на тази цел би била реалност единствено и само чрез съгласуване

на възможностите и дейностите, както на Държавата, така и на държавните

организации, Общината, НПО, сдружения и др.













 Република България

 Гр. Пазарджик, ул. “Александър 

Стамболийски” № 16

 Тел.: +359 898 729 789

 Мария Чергарова – Председател на 

УС на СОП и Управител на ЦСРИ на 

лица с онкологични заболявания


