ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА СОИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В ОБЩИНА РУЕН ЗА 2023Г.

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Руен е разработен в изпълнение на чл.38,ал.1 от
ЗСУ и чл.59 ал. 1 от Наредба за планирането на социалните услуги.
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.
Основава се на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции,
гражданския сектор, както и информираност на гражданите на община Руен за провеждане социална политика
При анализа на социо-демографската и икономическа ситуация на община Руен се открояват основни фактори, които
пораждат риск за различни групи от населението и формират две рискови групи по отношение необходимостта от
социално подпомагане и услуги. Те са възрастни хора имащи нужда от подкрепа и деца в риск и техните семейства. Тези
фактори се формират вследствие на:
 Безработица и ограничен достъп до заетост;
 Ограничени ресурси за автономност и зависимост от подкрепата на близки – възрастни хора с увреждания
нуждаещи се от подкрепа във всекидневния живот и хора в пенсионна възраст;
 Структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства, здравословни и образователни
проблеми;
 Социално изключване и принадлежност към уязвими групи и семейства, в които децата рискуват да повторят
социалния модел на родителите си;

Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на община Руен
№

Вид на социалната
услуга

Описание

1

Център за обществена
подкрепа и почасово
предоставяне на
социални услуги в
община Руен

Предоставяне на почасови услуги
за лична помощ на нуждаещи се
лица за помощ при поддържане
на лична хигиена, поддържане
хигиената в жилищните
помещения, помощ при хранене,
приготвяне на храна, битови
услуги, административни услуги

Механизъм „Лична
помощ“

Приемна грижа

Услуга/дейност/
Брой
Капацитет

Община Руен

Община Руен

3

4

Териториален
обхват/населено
място/

1

500

Агенция „Социално
подпомагане“,
Община Руен

175

Без
капацитет

„Личната помощ“ е механизъм
за подкрепа на хора с
увреждания за упражняване на
правата им, за пълноценно
участие в обществото, за
извършване на дейности,
отговарящи на
индивидуалните им
потребности от личен,
домашен или социален
характер и за преодоляване на
бариерите
на
функционалните им
ограничения
Община Руен

Източник на
финансиране

0

0

Агенция „Социално
подпомагане“

5

Асистентска
подкрепа

6

Патронажна грижа

Специализирана социална
услуга, която включва
ежедневна почасова
подкрепа в домашна среда на
деца и лица с трайни
увреждания с определена
чужда помощ и на лица в
надтрудоспособна възраст в
невъзможност за
самообслужване,
предоставяна от лице
назначено на длъжност
„Социален асистент“.

Община Руен

-

63

Делегирана от
държавата дейност

Осигуряване подкрепа чрез
предоставяне на патронажни
грижи чрез услуги в домашна
среда. Дейността включва
предоставяне на почасови
мобилни интегрирани
здравно-социални услуги,
които да осигурят
непрекъснатост на грижата,
чрез участие на различни
специалисти и заинтересовани
лица, утвърждаване
практиката на предоставяне на
комплексна грижа чрез

Община Руен

1

218

Оперативна програма
„Развитие на
човешките ресурси“
2014-2020г

предлагане на между секторни
услуги.
Конкретните дейности са
следните:
- поддържане на личната
хигиена на потребителите;
- поддържане на хигиената на
дома;
- при необходимост
приготвяне храната на
потребителя;
- придружаване при разходка,
- посещение при лекар. Лицата
ще имат достъп и до доставка
на храна, хранителни
продукти и продукти от първа
необходимост, вкл. лекарства,
заплащане на битови сметки,
заявяване и получаване на
неотложни административни и
битови услуги.
7.

Планирани социалните услуги
1

Домашен социален
патронаж

Осигуряване на помощ и
подкрепа, насочена към
организиране на ежедневния
живот на възрастните хора и

Община Руен

Планиране след 2022г.
……

150
потребители

лицата със специфични
потребности, с оглед
запазването им по-дълго време
в тяхната обичайна домашна
среда, както и ограничаване на
социалната изолация и
предотвратяване
настаняването в институция.
2

Обществена
трапезария

Местна дейност за
безвъзмездно предоставяне на
храна за нуждаещи се лица,
които не могат да си я
осигуряват сами.

СЪГЛАСУВАЛ:............................
ИСМАИЛ ЮСМЕН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН
СЪГЛАСУВАЛ:.......................
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ЗСП:
ИЗГОТВИЛ:.............................
ФИРДЕС ОСМАН

Ст. експерт по СД и Фондове

Община Руен

150
потребители

Планиране след 2022г.

Използвани съкращения

АЗ
АСП
АХУ
ГРАО
ДАЗД
ДБТ
ДДЛРГ
ДДМУИ
ДДУИ
ДМСГД
ДП
ДРСЗ
ДСП
ДЦДМУ
ДЦДМУИ
ДЦДУ
ЕКПО
ЗЖ
ЗМБ
ЗМО
КСУ
ЛА
МБАЛ
МЗ
МКБППМН
МОМН

Агенция по заетостта към МТСП
Агенция за социално подпомагане
Агенция за хора с увреждания
Гражданска регистрация и административно обслужване
Държавната агенция за закрила на детето
Дирекция Бюро по труда
Дом за деца лишени от родителски грижи
Дом за деца и младежи с умствена изостаналост
Дом за деца с умствена изостаналост
Дом за медико-социални грижи за деца
Домашен помощник
Дирекция “Регионална служба по заетостта”
Дирекция „Социално подпомагане”
Дневен център за деца и младежи с увреждания
Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост
Дневен център за деца с увреждания
Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН
Защитено жилище
Звено “Майка и бебе”
Звено за мониторинг и оценка
Комплекс за социални услуги
Личен асистент
Многопрофилна болница за амбулаторно лечение
Министерство на здравеопазването
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни
Министерство на образованието, младежта и науката

МТСП
МФ
НЖ
НПО
НП ”ОСПОЗ”

Министерството на труда и социалната политика
Министерството на финансите
Наблюдавано жилище
Неправителствена организация
Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на
заетост”
ОЗД
Отдел “Закрила на детето”
ОПРЧР
Оперативна програма за развитие на човешките ресурси
Отдел “СЗ”
Отдел “Социална закрила”
ПРООН
Програма за развитие на организацията на Обединените нации
РДСП
Регионална дирекция за социално подпомагане
РЗОК
Регионална здравно-осигурителна каса
РИО на МОМН
Регионален инспекторат по образование към Министерството на
образованието, младежта и науката
РИОКОЗ
Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве
РПУ
Районно полицейско управление
РЦЗ
Регионален център по здравеопазване
РЦПИОВДУСОП Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности
СА
Социален асистент
СИ
Специализирана институция
СОП
Специални образователни потребности
СУ
Социална услуга
ТЗ
Техническо звено за деинституционализация към УНИЦЕФ и АСП
ЦНСТ
Център за настаняване от семеен тип
ЦОП
Център за обществена подкрепа
ЦРДУ
Център за работа с деца на улицата
ЦСРИ
Център за социална рехабилитация и интеграция

