ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ОБЩИНА БРУСАРЦИ 2016 Г.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ФУНКЦИОНИРАЩИ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Към м.март 2015 Г.

№

Вид на социалната

Капацитет

услуга

Източници на
финансиране

Ресурсно
обезпечаване

Индикатори за
изпълнение

/човешки ресурси/
1.

Домашен социален
патронаж

120 бр.
потребители

Общински
бюджет

служителисоц.работник,
калкулант,
шофьори,
работници в кухня

Брой лица
ползващи услугата –
155

хххххх

Делегирана от
държавата
дейност

Служители от ДСП и

Брой лица
ползващи

/ само приготвяне и разнос
на храна/
2.

Личен асистент по НП „АХУ”

3.

Личен асистент по ПМС №4
от 2015 г.

ххххххх

/реализира се
от
Дирекция”СП”/

лични асистенти

услугата -8

Държавен
бюджет

Служители от
общинска
администрация

Брой лица
ползващи
услугата - 22

16 бр. лични
асистенти
4.

Приемна грижа – развитие
на професионално приемно
родителство

ххххххх

Държавен
бюджет

Професионални
приемни родители;

/ реализира се
от ДСП/

Отдел „ЗД”

Брой утвърдени
приемни родители
(семейства)– 25
Брой деца
настанени в
приемни семейства
- 25

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПЛАНИРА ДА БЪДАТ ОТКРИТИ И/ИЛИ ПРЕСТРУКТУРИРАНИ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ ПРЕЗ

2016 Г.
№

Вид на социалната

Капацитет

Източници на
финансиране

Ресурсно обезпечаване

160
потребители

Общински
бюджет

служители-соц.работник,
калкулант, шофьори,
работници в кухня и др.

Брой лица ползващи
услугата-160

Служители- соц.работник,
работници в кухня,
калкулант и др.

Брой лица ползващи
услугата - 50

услуга
1.

Домашен социален
патронаж
/ само приготвяне и разнос
на храна/

/човешки ресурси/

Индикатори за
изпълнение

2.

Обществена трапезария

50 потребители

ОП по фонд за
европейско
подпомагане на
най-нуждаещите
се лица

3.

Приемна грижа – развитие
на професионално приемно
родителство

хххххххххххх

Държавен бюджет Професионални приемни
родители;
/ реализира се от
ДСП/
Отдел „ЗД”

Брой утвърдени приемни
родители/семейства -25

Личен асистент по НП „АХУ”

хххххххххххх

Национална
програма –
държавен бюджет

Служители от ДСП

Брой лица ползващи
услугата-20

ЕСФ

Екип за управление

4.

5.

Личен асистент

хххххххххх

лични асистенти

лични асистенти

Брой деца настанени в
приемни семейства-20

Брой лица ползващи
услугата-30

6.

7.

Социален асистент

Център за обществена
подкрепа

25 бр.
потребители

Фонд „Социална
закрила”

Екип за управление

20 бр.
потребители

Държавно
делегирана
дейност

4 бр служители

Социални асистенти

Брой лица ползващи
услугата - 25
Брой консултирани лица
и/или семейства -20

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2016 Г.

№

Вид дейност

Ресурсно обезпечаване

Индикатори за изпълнение

/ човешки ресурси /
1

2

Сътрудничество с Дирекция „СП”-Брусарци при оценка
на потребностите на лицата ползващи социални услуги

Екипи за управление на СУ

Сътрудничество и екипна работа на отговорните
служители от ДСП, МКБППМН, КЗД и училищните
ръководства по превенция на насилието над и между
деца

Отдел „ЗД”, педагогически
съвети, обществени
възпитатели, МКБППМН

Служители от Д”СП”

Брой извършени оценки на
потребностите
Брой проведени кампании
Брой обхванати деца
Брой деца с противообществени
прояви
Брой възпитателни дела

3

Съвместна работа с Дирекция „Бюро по труда” по
дейности свързани с осигуряване на социалноикономическа защита, с цел превенция на социалното
изключване

Служители от ПВЗ при ОА
Брусарци

Брой реализирани програми за
заетост

служители от ДБТ

Брой лица включени в

програми за временна заетост
4

5

6

Екипна работа с училищните раководства, ДСП, ДБТ,
полиция, общопрактикуващите лекари и др. в
изпълнение на политиките и дейностите заложени в
Общински план за подкрепа на интеграционните
политики

Служители от общинска
администрация, учители,
служители от ДСП и ДБТ,
полиция

Брой проведени мероприятия

Екипна работа с училищните раководства, ДСП, полиция,
общопрактикуващите лекари и др. в изпълнение на
дейностите заложени в Общински план за закрила на
детето

Служители от общинска
администрация, учители,
служители от ОЗД, полиция

Брой проведени мероприятия

Консултиране на гражданите по проблеми свързани със
социално-битовото съществувание, с цел превенция на
социалното отчуждаване

Отговорни служители от
общинска администрация

Брой консултирани лица

Брой обхванати лица

Брой обхванати деца и
семейства

Служители от ДСП

Настоящият Годишен план е съгласуван с:

Обществен съвет по социално подпомагане
и социални услуги в община Брусарци

Председател:

Дирекция „Социално подпомагане”-Брусарци

Директор:
Наталия Димитрова

Деми Димитров

