ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В ОБЩИНА МИРКОВО
ЗА
2012 ГОДИНА
Годишният план е разработен в изпълнение на приетата от Общински
съвет с.Мирково Решение № 415, Протокол № XLVI от проведено заседание на
Общински съвет с.Мирково на 26.05.2011 година Общинска Стратегия за
развитие на социалните услуги – 2011-2015г.
Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян,
допълван и усъвършенстван, в отговор на възникнали нови потребности и в
съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.
Ключовите приоритетни направления в годишния план за развитие на социалните
услуги в Община Мирково са определени в съответствие с идентифицираните
потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на критични
социални проблеми на жителите на общината и в контекста на общинската
стратегия за развитие на социалните услуги.
Основава се на следните принципи и подходи:
Толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като
ценност и ресурс за развитие;
Благосъстояние на децата и на всички жители на Община Мирково
Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до
социални услуги.
Уважение и признание на достойнството на всеки човек, общност и група;
Приоритетните направления са изведени в две посоки:
• Съдържание на социалните услуги
• Начин на функциониране и изпълнение на услугите и мерки за социално
включване

Приоритетни целеви групи
•

Уязвими семейства с деца в риск;

•

Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;

•

Хора с увреждания;
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• Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени
места, без достъп до социални и други услуги;
•

Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в селски райони.
Усилията на местната власт, държавните и регионални институции в
областта на социалното подпомагане и услуги през настоящата 2012 година
се насочват към изпълнение на поставените в стратегията
ключови цели:

• Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати
появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се
постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в
специализираните институции
• Да се създадат условия за социално включване /интегриране на максимален
брой хора в неравностойно положение и уязвими групи
• Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени
места в Общината
• Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги, чрез
изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез
осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на
услугите.
Отговорности и роли в изпълнението на плана за развитие на социалните
услуги
Ролята и задачите на общината, доставчиците на услугите и другите
заинтересовани страни в изпълнението на Плана за развитие на социалните
услуги се определят от техни компетенции, идентифицираните потребности на
групите в риск и планираните дейности за посрещането им.
Община
Общината отговаря за цялостното изпълнение на общинската Стратегия и Плана
за развитие на социалните услуги на своята територия.За тази цел тя разработва,
приема и прилага настоящата общинска програма за развитие на социалните
услуги и план за действие.Нормативно установено е, че местното самоуправление
се осъществява от Общинския съвет, а местната изпълнителна дейност – от Кмета
и Общинската администрация.Така или иначе в своята съвкупност те заедно
осъществяват местната власт.Местната власт разработва и изпълнява
интегрирани политики за развитие на хората в риск на тяхната територия като
комбинира ресурсите и координира дейности в сферата на социалното
подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени
от интересите и нуждите на групите и хората в риск.Общината е доставчик на
социални услуги и развива интегрирани политики в подкрепа на децата в риск,
хората с увреждания и старите хора.
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Роля и отговорности на Общинския съвет
- Обсъжда и приема годишния оперативен план за развитие на социалните
услуги в Общината
- Съгласуват проектни предложения за финансиране на социални услуги,
които ще се развиват на територията на Общината
- Взема решения свързани с развитие на СУ на територията на Общината
/откриване, закриване, разширяване и пр./
Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския
съвет, като преди това е било разгледано в съответната постоянна комисия и
консултиране по въпросите, свързани с финансирането.Предложението се внася
от Кмета или от Общинските съветници.
Роля на Кмета на общината
Организира изработването на общински програми и планове за развитие на
социални услуги на територията на общината и на програмата за
реализацията му и ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет.
Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнение на
програмата за реализация на общинския план за развитие на социалните
услуги.
Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на програмата
за реализация на общинския план за развитие на социални услуги и оценка
на нуждите на групите в риск.
РДСП и ДСП
Регионалните дирекции за социално подпомагане като териториални поделения
на АСП в областните центрове провеждат държавната социална политика на ниво
област, а Дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на общината по
отношение на закрила на детето, рехабилитация и социална интеграция на хората
с увреждания и проучване потребностите на населението в общината и от
социални помощи и социални услуги.
РДСП
Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и
закриване на социални услуги, в съответствие с планираните
дейности в Стратегията.
Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните
социални услуги и следи за изпълнението но индикаторите за оценка
на Стратегията.
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Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги,
планира програми за професионално развитие и квалификация и
системен контрол върху предоставянето на социалните услуги,
планирани в Стратегията.
ДСП
Прави предложения до Кмета на общината за предоставяне на
социални услуги в съответната община
Прави предложения за откриване, реформиране и закриване на
социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията

Дирекция „Бюро по труда“
Дирекция „Бюро по труда“ участва в планирането и изпълнението на програми и
активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск / Възрастни с
увреждания, младежи напускащи специализирани институции, младежи
отпаднали от училище, трайно безработни, в това число хора от ромски общности
в обособени квартали / и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск.
Основната роля на дирекцията „Бюро по труда“ по изпълнението на стратегията
включва
- Участие в разработването на програми за заетост и за обучение на рискови
групи
- Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел
професионално ориентиране, повишаване квалификацията и
посредничество при намиране на работа
- Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с
цел намиране на работа

Механизми на партньорство
Ефективното междусекторно сътрудничество ще допринесе за изграждане на
оптимална мрежа от социални услуги в община Мирково, която да осигури равен
достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за максимално
оползотворяване на наличните ресурси.
Изграждането на механизми на партньорство е определено като приоритетно
направление в Плана.
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Необходими средства за финансиране на социалните услуги в Община
Мирково
За финансиране на дейностите на развитие на социалните услуги на 2012 година
са нужни средствата посочени по-долу в Таблица 1
Таблица 1
Община/Година

2012

Мирково
За издръжка

38 000

За капиталови разходи

3 500

Общо средства

41 500

Финансирането на инвестициите, свързани с основния ремонт, изграждането на
нови обекти за социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, ще бъде
подсигурено от общинския бюджет.
Развиването на нови мерки по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще даде
възможност да се получи финансиране и в сферата на социалните услуги – както
до момента за „Личен асистент“, така и по новата програма по, която Община
Мирково кандидатства - „Помощ в дома“.
Стремежа на Община Мирково е да осъществи изцяло заплануваните социални
услуги, за се подобри качеството на живот на хората в неравностойно положение.
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І.Обобщена таблица за планираните услуги в Община Мирково за 2012г.
Социална

Характеристика на
услугата

Дейности

Личен асистент
– дейност по
проект
„Подкрепа
за
достоен живот”
по Схема за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ:
BG051PO0015.2.09
„Алтернативи”

Насочена към деца и
лица с различни
увреждания, които
са
зависими
от
чужда помощ при
битовото
си
обслужване, самотни
стари хора с трайни
увреждания, или в
тежко здравословно
състояние, които не
могат или са много
затруднени да се
обслужват сами.

Осигуряване
на
грижи в семейна
среда на лица и деца
с тежко здравословно
състояние,
които
поради
различни
ограничения
от
здравословен
или
възрастов характер не
могат
да
се
обслужват сами и са
изключени
от
социалния
живот,
което води до риск от
зависимост
на
институционален тип
грижи.

Домашен
социален
патронаж

Самотно живеещи
стари хора, хора с
увреждания и/или
със затруднения в
самообслужването,
които имат нужда от
грижа в семейна
среда
Самотно
живеещи

Мобилна услуга за
обхващане на селата
– предоставяне на
топла
храна,
комунално-битови
услуги, помощ в
домакинството,
здравна
и
медицинска грижа,

услуга

Очаквани резултати

Финансиране

1.Повишаване
Чрез АСП
качеството на живот
на целевата група и
подкрепа за достоен
живот

Срок

Екип
за 30.09.2012
управление
на общинско
ниво
Община
Мирково

2.Превенция
на
институционалния
тип грижа.

Създаване на по- Община
добри условия за Мирково
живот и достъп до Приходи
различни услуги
такси

Отговорник

Община
Мирково
от

Нова
Социална
услуга

.

6

стари
хора
в други.
отдалечени
нас.
места без достъп до
услуги
Минимум
потребители.
„Помощ в дома“
по приоритетна
ос 5 „Социално
включване
и
насърчаване на
социалната
икономика“,
област
на
интервенция
„Подкрепа
на
социалната
икономика“

30

Създаване на
устойчив модел за
осигуряване на
достоен живот и
предоставяне на
услуги в домашна
среда за хора, които
са в частична или
пълна невъзможност
за самообслужване и
са в риск от
социална изолация.

Проект „Шанс за Интегриране на хора
работа“
от ромски произход
без образование да
се интегрират на
пазара на труда

Предоставяне
на
почасови услуги на
нуждаещи се лица,
които се изразяват в
помощ
за
поддържане
на
личната
хигиена,
помощ при хранене,
помощ при вземане
на лекарства, помощ
при извършване на
рехабилитационни
или
други
специализирани
услуги в дома на
потребителя.

Създаване на по- Чрез АСП
добри условия за
живот и достъп до
различни услуги

Предоставяне
на Интегриране на хора
заетост на пълен от ромски произход
работен ден.Обхваща
лица до 29 години.

Екип
за
управление
на общинско
ниво

Краен срок
за подаване
на проекти
29.06.2012г.

Община
Мирково

Средства от
Държавния
бюджет чрез
Дирекция
„Бюро
по
труда“

Екип
за
управление
на общинско
ниво
Община
Мирково

Старт
на
програмата16.05.2012г.
Срок
на
програмата6 месеца.
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Настоящият годишен план е съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Елин Пелин

Съгласувал:...........................................
Снежана Митова
Директор на Д „СП”

..............................................
Цветанка Йотина
Кмет на Община Мирково

Съгласуван с Д „СП“ гр.Елин Пелин и Кмета на Община Мирково.
Приет с Решение №113 по Протокол №10/29.05.2012г.
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