Община Кайнарджа

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
за изпълнение на Стратегията за развитие на
социалните услуги
през 2013 г.
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Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и
деинституционализация на грижите за деца
Цели

Дейности

Очаквани резултати

Срок,
отг.

Източници
на
финансиране

1.Намаляване
изоставянето на
деца
и
настаняването
им
в
специализирани
институции и
подкрепа
задържането им
в биологичното
семейство.

1.Отчет
за
изпълнението
на
Програмата за ранна
превенция
за
преодоляване
изоставянето на деца в
ранна възраст / 0-3г./,
включително и на
новородени.

Утвърдена
междусекторна услуга
ранна превенция на
изоставянето на деца в
ранна възраст /0-3г./;
Осигурено
системно
наблюдение
и
навременно
идентифициране
на
риска от изоставяне на
деца в ранна възраст.

Юни
2013г.

Общински
бюджет

Общ.адм.,
Д «СП»

2.Осигуряване
на Намаляване на децата в Постоянен Общински
грижа при близки и риск.
бюджет
роднини за изоставени
Д «СП»
и неглижирани деца.

2.Подкрепа за
родителите при
отглеждане на
децата
с
увреждания в
семейството.

3.Включване
в
Областния център по
приемна грижа и
актуализиране
на
Общинския план за
действие на приемна
грижа.

Повишена
Общ.адм.,
информираност
за Д «СП»,
приемната грижа;
О «ЗД»
Увеличен брой приемни
семейства.

Общински
бюджет

4.Актуализиране на
Общинската програма
за здравна
профилактика и
семейно планиране.

Подобрена
здравна
профилактика
за
бъдещите майки;
Намаляване с 10% на
случаите на нежелана и
ранна бременност.

Общински
бюджет,
Държавен
бюджет

Общ.адм.,
Д «СП»,
О «ЗД»,
РДЗ

и Д «СП»,
5.Актуализиране
на Консултации
Общинска програма подкрепа на родители и О «ЗД»,
Уч. рък.
за
подкрепа
на деца.
уязвими семейства за
създаване условия за
задържане на детето в
семейството.

Държавен
бюджет,
Общински
бюджет

6.Осигуряване
на
помощни
средства
чрез Д «СП» по
Закона за хората с
увреждания.
7.Подкрепа
за
родителите
при
отглеждане на децата
с
увреждания
в
семейството.

Държавен
бюджет,
Общински
бюджет

Оказана подкрепа на Постоянен
семейства на деца с
увреждания.
Д «СП»,
О «ЗД»

Намалено
с
50% Постоянен Държавен
настаняване на деца с
бюджет,
увреждания
извън Д «СП»,
Общински
семейството.
О «ЗД»
бюджет
проекти
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3.Гарантиране
равен достъп на
децата
от
рискови
общности
и
уязвими групи
до качественно
образование.

4.Развитие на
услуги за
реинтеграция
на децата от
специализирани

8.Актуализиране
на
програмата
за
превенция на рисково
поведение при деца и
младежи.

Подобрена
информираност
на
учениците и младежите
за
последиците
от
зависимостите
и
рисковото поведение.

9.Кампании
в
училище за превенция
на
насилието,
рисковото поведение,
зависимостите
сред
учениците.

Превенция
на м. април,
насилието,
рисковото м.ноември
2013г.
поведение,
зависимостите
сред
учениците.

10.Отчет за
изпълнение на
Програмата за
превенция на
отпадането от
училище и
реинтеграция в
образованието на
отпадналите деца и
младежи;
Актуализиране на
регистъра на
отпадналите ученици.

Повишена
училищна
посещаемост и интерес
към учебния процес на
децата, обхванати в
извънкласни
и
извънучилищни форми.

11.Посещения на
място и срещи за
издирване на
отпаднали деца.

Реализирани годишни м. юни,
кампании на учители, О м. август
«ЗД»
и
НПО
за 2013г.
обхващане на децата в
училище

Държавен
бюджет,
Общински
бюджет

12.Разкриване на
достатъчен брой
подготвителни
класове в училище и
подготвителни групи
в детските градини

Обхващане на децата в
подготвителна
група,
подготвителен и първи
клас, с фокус към децата
от
етническите
малцинства.

Държавен
бюджет,
Общински
бюджет

13.Изработване План
за действие в
общината през 2013г.,
в който ще се
предвиди осигуряване
на места за
интегриране на деца с
увреждания в общите
групи и класове.

Инвестирани ресурси от Общ.адм.
общината за достъпна
среда /обем средства, %
от общинския бюджет
за инфраструктура/;
Интегриране на децата с
увреждания в общите
класове и групи

Държавен
бюджет,
Общински
бюджет

14.Отчет на
мултидисциплинарния
екип по реинтеграция
в семейна среда на
децата от СИ, които

Постигнато съгласие на
заинтересованите
страни за политиките и
подходите
за
деинституционализация

Държавен
бюджет,
Общински
бюджет

Постоянен Държавен
бюджет,
Д «СП»,
Общински
О «ЗД»,
бюджет
Уч. рък.
проекти

Държавен
бюджет,
Общински
бюджет

м. август Държавен
2013г.
бюджет,
Общински
Общ.адм., бюджет
О «ЗД»,
Уч. рък.

м.
09.2013г.
Общ.адм.,
РИО
на
МОМН

м.март
2013г.
РДСП,
Д «СП»
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институции в
биологичното
или
разширеното
семейство.

трябва да се върнат в
община Кайнарджа.

та на децата

5.Развиване на
алтернативни
социални
услуги за
предоставяне
на резидентна
грижа в среда,
близка до
семейната за
децата, които
не могат да
бъдат
изведении в
семейна среда.

15.Основен ремонт на
сградата,
предназначена за
ЦОП в Кайнарджа.

Превенция на
2013г.
изоставяне;
Подкрепа на
семейството при
отглеждане на детето;
Работа с деца и
родители за връщане в
училище;
Консултации;
Услуги за
деинституционализация;
Реинтеграция в
семейството.

Общински
бюджет

Приоритетно направление 2: Самотно живеещи стари хора и хора в риск

Цели

Дейности

Очаквани резултати

Срок,
отг.

Източници
на
финансиране

1.Осигуряване
на дневна
грижа и
почасови
услуги за стари
хора.

1.Усъвършенстване на
услугата Домашен
социален патронаж в
общината и
Обществена
трапезария за
възрастни.

Осигурена мобилна
услуга в домашна среда
за 10% от нуждаещите
се стари хора;
Осмисляне на
свободното време на 90
стари хора;
Осигурена храна за 120
лица в риск.

Постоянен Общински
бюджет
Общ.адм.,
Д «СП»

2.Осигуряване на
дневна грижа и
почасови услуги за
стари хора чрез
развиване на услугите
«Личен асистент»,
«Социален асистент»,
«Домашен
помощник».

Разработени
индивидуални програми
за стари хора.

Постоянен Държавен
бюджет,
Общински
бюджет,
проекти
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Приоритетно направление 3: Възрастни хора с увреждания
Цели

Дейности

Очаквани резултати

Срок,
отг.

Източници
на
финансиране

1.Осигуряване
на условия за
пълноценен и
достоен живот
за хората с
увреждания в
семейна среда и
разширяване на
мрежата от
услуги в
общността.

1.Разкриване на нови
социални услуги:
ЦСРИ и/или
«Наблюдавано
жилище за възрастни
хора с увреждания».

Осигурена постоянна
мобилна услуга за
рехабилитация за 20
нуждаещи се;
Осигурена услуга за 6
нуждаещи се

До края на Държавен
бюджет,
2013г.
Общински
бюджет,
проекти

2.Основен ремонт на
сградата,
предназначена за
разкриване на ЦНСТ
за възрастни хора през
2015г.

Осигуряване на
резидентна грижа за 8
стари хора и хора в
риск, за които няма
възможност за
осигуряване на грижи в
семейна среда

20132014г.

Общински
бюджет,
проект

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси
Цели

Дейности

Очаквани
резултати

Срок,
отг.

1.Осигуряване на
условия за
непрекъснато
обучение,
обмяна на опит и
споделяне на
добри практики
на управленския
персонал в
общинската
администрация и
в
съществуващите
социални услуги.
2.Осигуряване
подкрепа на
персонала на
социалните
услуги за
развитие на
професионалната
квалификация и
умения в
съответствие с
действащите

1.Изготвяне на анализ
на потребностите от
специалисти и
поддържащ персонал
за социалните услуги
в общината за 2014г.
2.Усъвършенстване
на умения на
общинско ниво за
усвояване на
структурни фондове.

Осъществени базисни
и надграждащи
обучителни модули за
екипите на социалните
услуги с цел развиване
на административния и
управленски
капацитет;
Допълнителна
квалификация и
подобряване на
вътрешния
мениджмънт на
социалните услуги.
Осигурен адекватен
брой служители в
Дирекцията,
ангажирана с
разкриването и
управлението на
социалните услуги в
общината.
Повишен капацитет за
усвояване на средства
от национални и

Постоянен Общински
бюджет,
проекти

1.Обучение, обмяна
на опит и споделяне
на добри ефективни
практики на
персонала.
2.Изграждане на
управленски
капацитет на
социалните услуги.

Източници
на
финансиране

Постоянен Общински
бюджет,
Общ.адм., проекти
Д «СП»
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изисквания и
стандарти.
3.Осигуряване на
системен
контрол и
мониторинг
върху качеството
на
предоставяните
социални услуги.

1.Обучаване на
спомагателен екип на
Звеното за
мониторинг и оценка
в областния център.

международни
донорски програми.
Развиване на умения за
мониторинг.
Изградена мрежа за
предоставяне на
качествени социални
услуги.
Изготвен годишен
анализ на база дани по
определени
индикатори.

По график Общински
на РДСП
бюджет,
проекти
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