ОБЩИНА ГУРКОВО

ГОДИШЕН ПЛАН
за развитие на социалните
услуги през 2016 година в
община ГУРКОВО
по изпълнение на
Общинска стратегия за
развитие на социалните
услуги в община
ГУРКОВО
2011 – 2016
м. февруари 2015 г.

Системата за социално подпомагане във всяка отделна държава се е изградила според
конкретните икономически, обществени, политически, културни и други условия. Тази
система има следните йерархични, управлениски нива:
• национално;
• областно;
• регионално;
• общинско;
• заведение.
На национално управленско ниво системата за социално подпомагане се
управлява от Министерството на труда и социалната политика. Основните групи
функции, които има тя са свързани със социални услуги и социално обслужване.
Основните специфични функции по проблемите на социалните услуги,
извършвани на национално равнище, са пряко свързани със:
• анализ и оценка на потребностите от социални услуги на нуждаещите се от
специална социална защита;
• самостоятелно или съвместно между ведомствата разработване и утвърждаване
на нормативни актове, уреждащи дейността на социалните услуги;
• организация и управление на местни и чуждестранни помощи за нуждите на
социалните услуги.
Следващата йерархична структура на Системата за социално подпомагане са
регионалните и териториалните звена за обслужване на нуждаещите се, които
извършват практическа работа по ползване на специални услуги в системата за
социално подпомагане.
Основните задачи на Община Гурково по социално подпомагане са в няколко
направления:
1. В областта на материалното обслужване:
• организира проучването и анализира потребностите и активно издирва и
регистрира нуждаещите се граждани нейната територия от осигурителни услуги,
от съответния вид помощи, съгласно действащите нормативни документи;
• съдейства за набавянето на необходимите технически средства за
самообслужване и обслужване на инвалидите и старите хора;
• съдейства за трудовата реализация, като поддържа тесни контакти с бюрата по
труда;
2. В областта на социалното обслужване:
• организира патронажно обслужване по домовете на нуждаещите се лица и
семейства. Проучва нуждите и планира нови места в системата на домашен
социален патронаж и предлага ежегодното им утвърждаване;
• организира закупуването и доставката на хранителни продукти, облекла и други
вещи от първа необходимост;
• организира клубовете на пенсионера и инвалида на територията на общината и
методически ръководи дейността им;
• разпределя по предназначение и целесъобразност получената хуманитарна
помощ;
• съдейства на организациите на инвалидите, слепите и глухите,
военноинвалидите и пострадалите от войната при осъществяването на тяхната
дейност.
3. В областта на финансовото, ресурсното и информационното
осигуряване на системата:
• разработва проектобюджета за необходимите средства за правилното
функциониране и обезпечаване на цялостната дейност по социално
подпомагане;

• разпределя бюджетните и извънбюджетните средства по съответните
направления, като контролира и осъществява целесъобразното им изразходване;
• преценява необходимостта и дава заявки за реконструкция и модернизация на
съществуващата материално – техническа база, както и за строителството на
нова;
• подпомага домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида.
Приоритети на социалната политика на Община Гурково са:
• развитието на социалните услуги в общността;
• подкрепа и помощ на деца и младежи в риск и техните семейства;
• подобряване условията на живот и повишаване качеството на предоставяните
услуги в общността за деца и възрастни;
• подобряване професионалните умения на специалистите в социалната сфера,
чрез обучения, квалификации, обмяна на опит и добри практики;
• осигуряване на равен достъп до социалните услуги;
• създаване на условия за социално включване и провеждане на активен живот
на хората с увреждания, възрастни и самотни хора;
• осигуряване на заетост на уязвими групи чрез Национални и други програми.
За разрешаване на социалните проблеми Общински Съвет Гурково е приел следните
планове и стратегии:
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА
ПЕРИОДА 2011 – 2016 ГОДИНА.
С Решение на Общински съвет Гурково клубовете на пенсионера и организациите на
хората с увреждания ежегодно се подпомагат с финансови средства от местни приходи
за осъществяване на различни дейности. За развитие на дейността си на организациите
са предоставени помещения общинска собственост.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016 г.
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГУРКОВО 2011 – 2016 г.
№

Услуга

1.

Домашен
социален
патронаж

2.

Център за
Обществена
подкрепа

Целеви групи

Териториален Капацитет
Основни дейности – фокус на
обхват
услугата
Възрастни хора Община Гурково
85
Социална услуга, свързана с
доставка на храна по домовете.
Деца и деца с
увреждания в
риск от
изоставяне и
техните
семействаа;
Семейства и
деца в риск от
неглижиране и
сем-ва и деца
от непълни
семейства;
Деца с
увреждания в
семейна среда;
Семейства с
деца в риск от
ромската
общност;
Деца на
родители,
работещи в
чужбина;
Деца и
младежи,
напуснали СИ;

Община Гурково

25

Социални услуги, свързани със
превенция на изоставянето, превенция
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.

Местоположе
Статус
ние
гр.Гурково
Съществува
ща –
местна
дейност
гр. Гурково
Нова
за
откриване

Деца в риск от
отпадане от
училище;
Деца и младежи
в риск от и
жертва на
насилие;
Лица от
етнически
общности в
неравностойно
положение;
3.
Пълнолетни
Община Гурково
Център за
лица с
социална
рехабилитация и увреждания, в
т.ч. самотно
интеграция
живеещи стари
хора с разл.
увреждания;
Лица с тежки
увреждания с
чужда помощ;
Семейства и
близки на хора с
увреждания;
Деца младежи и
лица, напуснали
СИ с
увреждания
4.
Възрастни
Община Гурково
Център за
хора; стари
настаняване от
хора с разл.
семеен тип за
увреждания;
възрастни с
самотно
физически
живеещи стари
увреждания

25

2 бр.
30 места

Рехабилитация, социално- правни
консултации;
Образователно и професионално
обучение;
Изграждане на умения за
самостоятелен и независим живот
Индивидуални програми за соц.
включване;

Резидентна грижа семеен тип –
предоставяне на подслон и
ежедневни грижи за стари хора в
среда, близка до семейната.

гр. Гурково

Нова
за
откриване

гр. Гурково

Нова
за
откриване

/ ЦНСТВФУ/

5.

6.

7.

8.

Дом за
възрастни хора с
физически
увреждания
Обществена
трапезария

Социален
асистент

Домашен
помощник

хора; самотно
живеещи стари
хора със
затруднения в
самообслужва
нето
Община Гурково

Всички
възрастови
групи

Всички
възрастови
групи

Всички
възрастови
групи

Община Гурково

25

60

Община Гурково

10

Община Гурково

20

Резидентна грижа семеен тип –
предоставяне на подслон и
ежедневни грижи за стари хора в
среда, близка до семейната.

гр. Гурково

Социална услуга, насочена към
задоволяване на потребностите от
храна за лица, които не могат да си
я осигурят сами.

гр. Гурково

Социална работа и консултации на
потребителите и свързани със
задоволяване на потребностите от
организация на свободното време и
осъществяване на контакти.

Община
Гурково

Социални услуги, насочени към
поддържане на хигиената на
обитаваното жилище, пазаруване и
приготвяне на храна, пране и други
комунално – битови дейности.

Община
Гурково

Нова за
откриване

Нова за
разкриванеКандидатс
тване по
Проект на
“Обществе
на
трапезария
”
на МТСП
Нова
По ОП
”РЧР”

Нова
По ОП
”РЧР”

9.

Клуб на
пенсионера
и инвалида

10.

Здравен
медиатор

11. Личен асистент

Възрастни хора Община Гурково
и хора с
увреждания

Няма
Услуга за пенсионери, които нямат
конкретна сериозни здравословни проблеми и се
обслужват сами за разширяване
бройка
обхвата на техния социален живот.
Услуги за хора с увреждания за
разширяване обхвата на социалния
им живот.

Всички
възрастови
групи

Община Гурково

1

Всички
възрастови
групи

Община Гурково

12

Социална работа и консултации на
потребителите и свързани със
задоволяване на потребностите от
организация на свободното време и
осъществяване на контакти.

гр. Гурково
с.Паничерево
с.Конаре

Съществува
ща местна
дейност

Община
Гурково

Нова
за
откриване

Община
Гурково

Национална
програма

Планът е приет на заседание на Общински съвет – Гурково с Решение № 531 от 16.02.2015 по Протокол № 47.

