СЪГЛАСУВАЛИ:
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СП" КАВАРНА

/ИВ.ВАСИЛЕВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН
КОНТРОЛ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО СОЦИАЛНО
ПОДМОПАГАНЕ В ОБЩИНА КАВАРНА

/М.НЕДЕВ/

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2017 Г.

планирани
дейности
Вид

1

Дом за възрастни
хора с умствена
изостаналостс.Българево
/ДВХУИ/

Капацитет на услугата

Териториален обхват

Финансиране

Ресурсно обезпечаване

Цел

2

Предоставяне на комплекс от
социални услуги на лица с
умерена, тежка или дълбока
умствена изостаналост

Източници

Средства
(лв)

списъчен
състав

ДМА

НДМА

Срок

Отговорник

Наличен

Планиран

Наличен

Разширяване на
обхвата

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

120

120

от цялата страна

от цялата страна

ДДД

по стандарт

65

наличен

наличен

не е
приложимо

Община
Каварна

Домешен социален Предоставяне на комплексна
социална услуга по домовете
патронаж

увеичаване на
териториалния обхват
ибр. На
потребителите

120

Предоставяне на комплекс от
Личен асистент и услуги на лица с трайни
увреждания с ограничения или
домашен
невъзможност за
помощник
самообслужване

1. Предоставяне на
услугата " Личен
асистент "
2. Предоставяне на
услугата " Домашен
помощник "

96

140

гр.Каварна,
с.Българево,
с.Вранино,
с. Могилище,
с. Челопечене

гр.Каварна,
с.Българево,
с.Вранино,
с. Могилище,
с. Челопечене,
с.Божурец

Общински
бюджет
итакси на
потребителите

-

10

наличен

наличен

не е
приложимо

Община
Каварна

80

цялата община

цялата община

проект

по проект

не се
изисква

не се
изисква

не се
изисква

2016-2017

Община
Каварна/ДСП

Личен асистент

Обществена
трапезария

Клубове на
пенсионера

Център за
обществена
подкрепа
с мобилна
услуга/ЦОП/

1. Проучване на
Включване на потребители и
потребности
2.
лични аситенти (отговарящи на
Назначаване на лични
изискванията)
асистенти
1. Проучване на
потребности по
утвърдена програма

Осигуряване на храна за
социално слаби граждани на
общината
2. Включване на
нуждаещи се лица от
гр. Каварна

Социално включване на хора в Осигуряване на
мероприятия и
пенсионна възраст
занимания в
свободното време на
нуждаещите се лица
1.Превенция на изоставянето,
превенция на насилието и
отпадане от училище

1. Провеждане на
индивидуална работа
съобразно
констатираните
потребности

5

10

цялата община

цялата община

30

50

гр.Каварна

гр.Каварна

350

350

гр.Каварна,
с.Българево,
с.Белгун
с.Вранино,
с. Челопечене,
с.Септемврийци

гр.Каварна,
с.Българево,
с.Белгун
с.Вранино,
с. Челопечене,
с.Септемврийци

25

30

цялата община

цялата община

0

30

цялата община

цялата община

Републикан
ския
бюджет

не се
изисква

не се
изисква

не се
изисква

до края на
2017 г.

Община
Каварна/
Д
"СП" Каварна

МТСП, Фонд
по одобрен
"Социална
бюджет
зкрила"

от ДСП

база ДСП

база ДСП

в рамките на
календарната
година

Община
Каварна

в рамките на
календарната
година

Община
Каварна

НП"АХУ"

осигурени
средства от
общинския
бюджет

7

ДДД

по стандарт

3

наличен

наличен

не е
приложимо

Община
Каварна

ДДД

по стандарт

-

наличен

-

-

Община
Каварна

В рамките на
общински
бюджет

база на
база на
общината общината

2.Деинституционализация и
реинтеграция на деца, обучение 2.Насочване на
потребителите към
в умения на самостоятелен
живот и социална интеграция ползване на услугата
на деца от институции
3.Консултиране и подкрепа на
семейства в риск, оценяване и
обучение на бъдещи приемни
родители и осиновители,
консултиране на премни
родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на
деца с противообществени
прояви.
Център за
социална
рехабилитация и
интеграция с
мобилна услуга

1.Комплекс от социални
услуги, свързани с извършване
на рехабилитационни, социално-1.Стартиране
предоставянето на
правни консултации,
услугата
образователно и
професионално обучение и
ориентиране.

2.Насочване на
потребителите към
ползване на услугата

3. Провеждане на
индивидуална работа
съобразно
констатираните
потребности

Здравен медиатор
Лица от високорискови и
маргинализирани общности

Информиране на
рисковите лица и грепи
и подпомагане достъпа
им до здравни,
социални,
административни и
пр.услуги

ИЗГОТВИЛИ:
МАРИЯ ТИНЕВА
ИВО ГЕОРГИЕВ
ОТДЕЛ "ДСД "

Приет с Решение № 115 по Протокол № 9 от заседанието на Общински съвет - Каварна на 31.05.2016 г.

