Мотиви
Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за
2018 година

Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 –
2020 година, ежегодно до 30 април се приема Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Септември на основание чл. 36 б (4) от ППЗСП

ПРОЕКТ!

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2018 Г.

Вид социална
Дейност
услуга
I. Налични социалните услуги
Да се разшири дейността в
Домашен социален
останалите населени места
патронаж - гр.
от общината
Септември
Да се разшири дейността в
Детска млечна кухня
останалите населени места
от общината и проучи
възможността за разнасяне
на храна по домовете с
превоз от социалния
патронаж
Да се разшири дейността с
Ученическо столово цел поемане на кетъринга
на училищата на
хранене
територията на община
Септември.

Капацитет
250

Срок

Отговорен орган

Финансиране

2018 г.

Община Септември От общинския
бюджет /местни
приходи/

100-200

2018 г.

Община Септември От общинския
бюджет /местни
приходи/

300

2018 г.

От общинския
Община Септември бюджет /местни
приходи/ и
делегирани от
държавата дейност

Дом за възрастни хора Предоставяне 24 часа в
денонощието на социални
с умствена
услуги за възрастни с
изостаналост
умствена изостаналост,
насочени към задоволяване
на индивидуалните им
потребности, социална
рехабилитация, здравни
грижи и изготвяне на
индивидуални програми за
социална интеграция.

50

2018 г.

Община Септември Делегирани от
държавата дейности

2018 г.

Община Септември, Фонд
„Социална
Дирекция „Социално
закрила”
към
АСП,
подпомагане” гр.
Община
Септември,
Септември
по проекти
Фонд „Социална
закрила” към АСП

II.Разкриване на планирани социални услуги
Комплекс за социални
услуги - ще се
разкриват по етапно
-Дневен център за деца
с увреждания, дневна и
седмична грижа за деца
от 0 до 18 години

ЦСРИ за лица с
психични
разстройства

Оказване на
професионална помощ на
родители и семейства на
деца с увреждания, за
справяне с различни
проблеми,с наличие на
увреждане на член от
семейството,както и за
развитието на умения за
грижи за него и съвместен
живот
Превенция на
настаняването на лица с
психични разстройства в
СИ; Медицински,
социални, здравни и
психологически дейности;
Индивидуални програми за
социална интеграция и
трудова терапия;

Ш. Дейности по превенция

20

15

2018 г.

Община Септември, По проекти от НП и
Дирекция „Социално ОПРЧР към МТСП
подпомагане” гр.
Септември
Фонд „Социална
закрила” към АСП

Поддържане дейността
на звената за услуги в
общността и домашна
среда
-Център за почасово
предоставяне на услуги
за социално включване

Лица с трайни увреждания
и възрастни хора над 65
години, самотноживеещи с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване

Деца със СОП
Изготвяне на списъци на
предоставяне на
деца с увреждания
списъци на РИО на
необхванати в обучение,
МОМН и насочване към които да се предоставят на
Ресурсен център гр.
РИО на МОМН
Пазарджик

110

2018 г.

м. април

IV. Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
текущ
Съдействие и консултиране за изграждане на
подходи и рампи в училища, държавни институции,
бизнес сгради, жилища и
др.
Консултиране и съдействие на институции и
бизнеса за адаптиране на съществуващия
обществен транспорт/места за хора с увреждания/,
подвижни рампи, тактилни ленти, звукова
сигнализация
V. Други дейности
Регулярно информиране на общината за актуални
програми и проекти на МТСП и ОПРЧР

Община Септември По проекти от НП и
Дирекция „Социално ОПРЧР към МТСП
подпомагане” гр.
Септември

Дирекция „Социално
подпомагане”гр.
Септември и ОЗД

Председател на УС,
експерти,
председатели на
регионални и
общински структури

текущ
Експерти
Председатели на
регионални и
общински структури
постоянен

Община Септември
и Дирекция
„Социално
VI-Провеждане на проактивна политика за създаване на заетост на хора с уврежданияподпомагане”гр.

по проекти

Информиране и консултиране на работодатели от
обичайна работна среда за възможностите за
наемане на хора с увреждания.

2018 г.

Проучване на нагласите и възможностите на хората
с увреждания за трудова реализация.

2018 г

VП.Формиране на общинска политика в областта на социалните услуги
Всяка година
Организиране на работни срещи с представители на
НПО за информиране възможностите за
кандидатстване по проекти

УС
Председатели на
регионални и
общински структури
Дирекция „Бюро по
труда”
УС
Председатели на
регионални и
общински структури

Община Септември
и Дирекция
„Социално
подпомагане”гр.
Септември и РДСП

По Национални
програми и
Оперативни
програми

