ОБЩИНА ГУРКОВО

СЪГЛАСУВАЛИ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/
ИВАН ИВАНОВ

Стоянка Стоянова:
Директор на Дирекция „Социално подпомагане - Гурково

Диан Пантелеев : /п/
Председател на Обществен съвет при община Гурково

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В ОБЩИНА ГУРКОВО – 2019 г.
Годишния план е разработен в изпълнение на чл. 19, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и приетата
Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г. в област Стара Загора.
Основава се на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство с
държавните институции, гражданския сектор, както и информираност на гражданите на община Гурково за
провежданата социална политика.
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Усилията на местната власт, неправителствените организации и местната общност се насочват за изпълнение
на поставените в Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора ключови
цели:
- Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и развитието на рискови
фактори по отношение на децата. Да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в
специализираните институции;
- Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно
положение и уязвими групи;
- Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда, чрез
устойчиво развитие или разкриване на нови услуги, предоставящи грижа в семейна среда или в общността;
- Прилагане на съвременни форми на обслужване на хората със специфични потребности, пожелали услуги в
общността;
- Постигане на ефективност в управлението на общинските ресурси;
- Привличане нови инвеститори за социални услуги
- Подобряване качеството на предлаганите социални услуги чрез повишаване квалификацията на кадрите
І. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО
СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
КАПАЦИТ
ЕТ

ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
Домашен
социален
патронаж

Социална услуга за предотвратяване на
настаняването в специализирани институции
на възрастни хора и хора с увреждания като
им осигурява помощ в ежедневието чрез
доставка на храна в дома, санитарно
обслужване, социално - битово обслужване и
социална рехабилитация.

Клуб на

Осигуряване на лични и социални

85 - 90

Общинско
финансиране, като
местна дейност

Община Гурково

постоянен

Общинско

Община Гурково

постоянен
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пенсионера и
инвалида

контакти.Информиране и консултиране182
социално, здравно, правно.
Осигуряване на лични и социални контакти.
Информиране и консултиране- социално,
здравно, правно за хората с увреждания

Финансиране като
местна дейност

Социален
асистент
НП „АХУ”,
Проект“Незави
сим живот”
финансирани по
ОПРЧР
Личен
асистент
НП „АХУ”,
Проект“Незави
сим живот”
финансирани по
ОПРЧР

Намаляване риска от зависимост от 20
институционален тип грижи и подобряване
качеството на живот на възрастни болни лица
и хора с увреждания и деца с увреждания,
както и преодоляване на последиците от
социалното изключване и бедността.

ОП «РЧР»

Община Гурково

2019 г.

Осигуряване на грижи в семейна среда за
лица, нуждаещи се от постоянно обгрижване
в ежедневието си, като успоредно се осигурява заетост на лицето от семейството, което
го обгрижва

Републикански
бюджет чрез
Национална
програма
„Асистенти на хора
с увреждания”
ОПРЧР

Община Гурково

2819 г.

Домашен
помощник
НП „АХУ”,
Проект“Незави
сим живот”
финансирани по
ОПРЧР

Осигуряване на грижи в семейна среда на 17-19
самотни стари хора, които поради различни
ограничения от здравословен характер са
изключени от социалния живот. Помощ при
организирането на ежедневни битови
потребности.

ОПРЧР

Община Гурково

2019 г.

Обществена
трапезария
Проект”Осигур
яване на топъл
обяд в община
Гурково”

Лица на месечно подпомагане;
300
Лица, с доказана липса на доход;
Лица, получаващи пенсия в минимален
размер, без близки , които да се грижат за
тях.

Община Гурково

2019 г.

16 - 18
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ІІ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ДА БЪДАТ ОТКРИТИ
СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

КАПАЦИ
ТЕТ
Социална услуга от резидентен тип, 10
Център за
настаняване от свързана с предоставяне на жизнена среда
близка до семейната.
семеен тип за
пълнолетни
лица с
физически
увреждания
2 бр.
Социални услуги, свързани с извършване на 25
Център за
рехабилитация,
социално-правни
социална
образователно
и
рехабилитация консултации,
професионално обучение и ориентиране,
и интеграция
изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване;
.
Превенция на изоставянето, семейно 30
Център за
консултиране и подкрепа развитие на
обществена
родителски умения, дейности по навременна
подкрепа
диагностика и ранна интервенция при
раждане на дете с увреждания, консултиране
и подкрепа на семейства в риск, превенция
на насилието и отпадането от училище,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени
прояви,
дейности,
свързани с реинтегриране на децата,
напускащи специализирани институции,
обучение за самостоятелен живот и
социална интеграция на децата

ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

Европейски проекти/
ДДД

Община Гуркомо

2019 г.

Европейски проекти/
ДДД

Община Гурково

2019 г.

Европейски проекти/
ДДД

Община Гурково

2019 г.
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ІІІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

№
по
ред

Дейности

Отговорни институции
и длъжностни лица

Срок на
изпълнение

Очаквани
резултати /
краен продукт

Източници на
финансиране

1. Осъществяване на контрол и помощ с цел
подобряване организацията на работа в
съществуващите социални услуги

Специалисти от общинска
администрация

2019 г.

Подобряване
качеството на
предоставяните
услуги

Не се изисква
финансиране

2. Повишаване квалификацията на
работещите в социалните услуги,
предоставяни от Община Гурково, чрез
участие в семинари, обучения и курсове

Ръководители на
социалните услуги и
специалисти от общинска
администрация

2019 г.

Повишени знания
и уменияна
специалистите,
ангажирани в
социалната сфера.
По-добро качество
на предоставяните
услуги.

Делегираните
бюджети на
социалните услуги

Плана за развитие на социалните услуги в Община Гурково за 2019 год. е отворен и гъвкав документ, подлежащ
на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с
променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.
Планът е приет с Решение № 374 от 22.02. 2018 г. / Протокол № 31/ на Общински съвет – Гурково.

Изготвил: /п/
М. Илиева – Гл. експерт”ОЗК”
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