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ОТЧЕТ
за изпълнение на общинската стратегия
за развитие на социалните услуги
в община Кайнарджа до м. юни 2012 г.
Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в
Стратегията ще създаде условия за подобряване качеството на живот и жизнения
стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение.
Качествената промяна в ситуацията е измервана чрез система от качествени и
количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните
проблеми и в модернизирането на системата от социални услуги в община
Кайнарджа.
Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги в община
Кайнарджа, постигната в рамките на общинската стратегия, са:
•

По-широк териториален обхват на рисковите общности и индивиди чрез
развитие на мобилни услуги за нуждаещи се хора и рискови групи от
малките населени места на територията на общината/ Каменци, Посев,
Краново, Войново, Давидово,Светослав, Добруджанка/;

•

Разширяване на социалните услуги за деца;

•

Ефективно включване в Регионалния ресурсен център за деца със
специални образователни потребности в област Силистра;

•

Осъществени 2 социални услуги, обхващащи потребители от община
Кайнарджа и община Алфатар.

Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция
по отношение на постигнатата промяна в ситуацията в община Кайнарджа и
ползите за рисковите групи в резултат от петте години изпълнение на Стратегията
са:
•

Разкрит Център за настаняване от семеен тип за деца – с капацитет 8 места през
2011 г.

•

Разкрит Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора;

•

Запазен капацитет на Дневния център за възрастни хора с физически
увреждания/ДЦВХФУ/ в с.Средище

•

Запазен капацитет на Дневния център за стари хора (ДЦСХ) - Кайнарджа;

•

Разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни/ЦСРИ/;

•

Разкрито Защитено жилище за стари хора и за възрастни с увреждания;

•

Разкрит Център за обществена подкрепа /ЦОП/

•

Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с
увреждания, чрез предлагане на услугите: Домашен социален патронаж,
Обществена трапезария, Личен и Социален асистент с обхват всички населени
места на община Кайнарджа;
Осигуряване на безплатна топла храна на хора в риск, чрез предлагане на услугата
Обществена трапезария в населените места с преобладаващи групи социално
слаби в общината;

•

•

Предотвратена институционализация на минимум 6 деца в риск от изоставяне
чрез временно настаняване до 6 месеца, социално-психологическо и юридическо
подпомагане и насърчаване родителската привързаност на бременни и майки в
риск да изоставят децата си.

•

Включване в работата на Областния център за развитие на Приемната грижа;

•

Включване в работата на Ресурсния център за развитие на човешките ресурси в
област Силистра – квалификация и преквалификация на кадри за предоставяне на
социални услуги

Изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община
Кайнарджа до м. юни 2012 г. по приоритетите, залегнали в нея е следното:
Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и
деинституционализация на грижите за деца
1. От 01.03.2011г. в с. Кайнарджа е разкрит и действа Център за настаняване от
семеен тип за деца с капацитет 8 деца от област Силистра, чиято основна
дейност е осигуряване на социална услуга от резидентен тип, предоставяща
жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от
родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани
възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и
роднини или приемно семейство.
2. Действаща от 2010 г. е и приемна грижа за едно дете.
3. Ежегодно се провеждат кампании в училищата на територията на общината за
превенция на насилието, рисковото поведение, зависимостите сред учениците.
4. Реализирани са посещения на място и срещи за издирване на отпадналите
ученици от учители и ОЗД с цел обхващане на децата в училище.
5. Разкрити са достатъчен брой подготвителни класове в училище и подготвителни
групи за 5- и 6-годишни деца в детската градина.
6. В с. Голеш и с. Средище като общинска дейност е и услугата „Обществени
трапезарии” , която е с капацитет 210 деца от основните училища.
7. Приета общинска програма за образователна и социална интеграция на децата и
учениците в риск.

Приоритетно направление 2 : Самотно живеещи стари хора и хора в риск
1. Разкритата през 2005г. социална услуга Дневен център за стари хора с
капацитет 40 човека /възрастни хора от община Кайнарджа /, продължава да
действа в с. Кайнарджа. Нейната основна дейност е предоставяне на обяд,
социални контакти, медицински грижи, консултации – правни,
психологически, социални, здравни.
2. Налична е и общинска дейност „Домашен социален патронаж”, осигуряваща
храна на посетителите в двата дневни центъра в с. Кайнарджа и с. Средище,
както и предоставяща комплексни социални услуги – доставка на храна,
консултиране, дневна грижа, работа на терен, помощ в домакинството на 31
лица в пенсионна възраст от селата Кайнарджа и Средище.
3. В с. Кайнарджа е налична услугата „Личен асистент”, осигуряваща грижи в
семейна среда на 11 човека, нуждаещи се от постоянно обгрижване в
ежедневието си.
4. На територията на общината по програма се предоставя и услугата
„Домашни помощници”, при която 42 човека се грижат ежедневно за 101
потребители – самотни стари хора, които не могат да се справят
самостоятелно.
Приоритетно направление 3 : Възрастни хора с увреждания
1. От 2009г. е налична и действа услугата Дневен център за хора с увреждания в с.

Средище с капацитет 50 човека, които получават дневни и почасови грижи,
медицинска и социална рехабилитация. Потребители на услугата са жители на
селата Средище, Войново, Кайнарджа и Каменци.
2. Направен е със средства от общинския бюджет основен ремонт на сградата,
предназначена за разкриване на Център за социална рехабилитация и
интеграция, който ще обслужва хора с увреждания и с тежки заболявания. Все
още няма закупено оборудване, услугата не е включена като делегирана
държавна дейност в бюджета на РБ за 2012г., което води до отлагане на
разкриването й. По тази причина в годишния план на дейностите за 2013 г. е
предвидено да се разкрие в същата сграда наблюдавано жилище.
Приоритетно направление 4 : Развитие на човешките ресурси
1. Осъществени са базисни обучителни модули на екипите за социални услуги –
ДЦСХ и ДЦВХУ.
2. Осъществени са срещи за обмяна на опит и споделяне на добри и ефективни
практики на персонала на ЦНСТ и административни служители, ангажирани с
предоставянето на социални услуги в общината.

