ОТЧЕТ
за работата на Обществения съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане, съгласно
разпоредбите на чл. 52 от ППЗСП за периода януари – декември 2013 г.
Общественият съвет за упражняване на контрол при осъществяване на
дейностите по социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 52 от Правилника
за прилагане закона за социално подпомагане (ППЗСП) е създаден през 2008 г с
Решение 62, Протокол №9/ 29.04. 2008 г. на Общинския съвет гр. Вълчедръм. В
началото на всяка година съветът приема годишен план за работа, който е с отворен
характер и може да бъде допълван. Първоначално в дейността му се е имало предвид
извършване, предимно, на контролни функции, а в настоящия момент, освен тях,
подпомагане и съдействие на съответните институции и НПО по отношение социалната
дейност. Функциите на Обществения съвет са записани в чл. 52 от ППЗСП. Те
включват:
1. съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и
социалните услуги в общината;
2. съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински
програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги;
3. съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от
лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане;
4. контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените
критерии и стандарти;
5. изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за
социални услуги на територията на общината
Общественият съвет работи по утвърден правилник , приет на първото свое
заседание през 2010 година.
На проведените заседания. на Обществения съвет през 2013 год. са обсъждани
следните въпроси:
Утвърждаване на Годишен план за действие по изпълнение на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община
Вълчедръм;
Утвърждаване на план за работа на Обществения съвет за упражняване
на контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане
през 2013 г.;
Годишен отчет за работата в Дома за хора със сетивни увреждания –
Вълчедръм за 2012 година от управителя на дома;
Отчет за дейността на Домашен социален патронаж и Обществена
трапезария при община Вълчедръм;
Отчет за дейността на здравните медиатори.
На тези заседания са канени и участвали и ръководители на НПО, Председатели на
пенсионерски клубове и общественици.
Дейността на членовете на Обществения съвет през 2013 година бе насочена
главно за решаването на следните задачи:
- контрол, съдействие и подпомагане на функционирането на социалните услуги
в общината;
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-

контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените
критерии и стандарти в общината;
- информационни кампании за извършване на профилактични прегледи в
общината.
По одобрен проект, финансиран от фонд “Социално подпомагане” към
Министерството на труда и социалната политика от м. декември 2009 г. в община
Вълчедръм стартира “Обществена трапезария”, която осигурява топъл обяд на 50 души
в общинския център – Вълчедръм. През изминалата 2013 г. Обществената трапезария е
работила целогодишно като от началото на м.август до края на м. декември са
осигурявани 80 възрастни и социално слаби хора във Вълчедръм. Със Заповед на кмета
на общината е създадена комисия в петчленен състав, която има следните функции:
- приема подадените заявления от бенефициентите;
- изготвя поименен списък на бенефициентите;
- съставя протоколи за работата си от всяко свое заседание.
Обществената трапезария по Договор с МТСП ще продължи действието си до края на
м. април, 2014 г. като очакванията са и през настоящата година да продължи до края на
м. декември.
Списъкът на бенефициентите се изготвян като се имат предвид строго
определени критерии, свързани с крайно нуждаещи се самотни, възрастни или болни
хора с минимална финансова обезпеченост. При напускане на Вълчедръм или смърт на
лице, включено в Обществената трапезария, в списъка за безплатен обяд се включва
следващото, по предварително установения ред, лице. При налична възможност и
подадени от нуждаещи се хора молби, и след първоначално утвърден списък, същите са
включвани като бенефициенти на Обществената трапезария от членовете на
комисията.
“Домашен социален патронаж извършва ежедневна доставка на топла храна на
желаещите да се възползват от услугата. Обслужват се 8 населени места в общината,
като от услугите му не се ползват само селата Долни , Горни Цибър и Бъзовец..
Капацитетът му за потребители е 78 лица. За поевтиняване на храната в патронажа се
използват доставки на хранителни продукти от БЧК. Полагат се усилия за
разнообразяване на храната с качествени продукти.Осъществява се съдействие от
персонала на домашния патронаж и за осигуряване на лекарства и продукти от първа
необходимост на бенефициентите в случаите, когато е необходимо. В някои от
кметствата, при сложни зимни условия, се осигурява съдействие от кметовете за
доставка на храната. Ремонт на базата на домашния патронаж е правен през 2012 г.
През отчетната 2013 г. на Дома за възрастни хора със сетивни увреждания
(ДВХСУ) са правени няколко проверки, в резултат на което няма установени
оплаквания от потребителите или неспазване на установени нормативни изисквания.
Домът е работил при почти пълен капацитет – 45 лица. На потребителите на услугата се
осигурява трикратно хранене – закуска, обяд и вечеря. Предлаганата храна е
разнообразна и съобразена със здравните потребности на потребителите.. Осигурява се
диетична храна за диабетици. Медицинското обслужване се осигурява от 2 медицински
сестри с дългогодишен опит и личен лекар. Осигурено е денонощно наблюдение и
обслужване от 10 бр. санитари със значителен стаж в институцията, запознати с
обслужването на незрящи и извършващи почистване на спалните помещения,
подпомагане на настанените лица при хранене, разходки, личен тоалет.
През 2012 и 2013 г. бе осъществена информационна кампания за развитие на
социалната услуга “Приемна грижа”, като бяха раздадени и обучителни материали.
Запознати бяха и кметовете на кметства, но всичко свърши до тук. В общината имаме
наличие само на едно приемно семейство, което се грижи за 2 деца. – 6 и 7 години.
Общинското ръководство постоянно е във връзка със семейството и оказва помощ при
необходимост.
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Продължава да функционира Програмата “Подкрепа за достоен живот”, която
обхваща гр. Вълчедръм и кметствата Долни Цибър, Златия, Септемврийци и Мокреш.
Работата по този проект осигурява подобряване качеството на живот на хора с
увреждания и самотно живеещи от общината. Обслужваните лица са 43 от 39 лични
асистенти.
По Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” са обхванати 20
лица от цялата община., от които 3 деца Асистентите са 19 на петчасов работен ден ,
като изискванията към тях са да са безработни, да получават социални помощи и да са
членове на семейството на лицето с увреждания. Всички бенефициенти по тази
програма са първа група с чужда помощ.
От 2007 година в общината е въведена позицията здравен медиатор. Като такива
работят две лица ( щат и половина във Вълчедръм и Долни Цибър), като задачата им е
да съдействат за осъществяване на :
- Планови имунизации на деца и възрастни;
- Профилактични прегледи;
- Решаване на индивидуални казуси от здравен характер ( подпомагане на
нуждаещо се лице да получи здравна услуга);
- Здравноинформационни мероприятия;
- Патронаж на рискови групи, в т.ч. хронично болни
През 2013 г. е осъществено съдействие на 844 деца и възрастни хора в общината
за планови имунизации и на1137 лица за профилактични прегледи. Решавани са 121
казуси със здравен характер и 325 казуса със социален характер. За превенция на
различни заболявания са обхванати 580 лица.
През 2013 г. бе реализиран и проект от НПО - Асоциация “Несанс” в с. Мокреш,
където бяха обхванати 30 млади хора от 15 до 29 години и предоставени услуги чрез
обучение и доброволен труд за изграждане на гражданско самосъзнание и мотивация за
формиране на личностно развитие.
В процеса на работата си членовете на Обществения съвет осъществяват
постоянно сътрудничество с ръководството на Пенсионерските клубове в общината.
Създават се условия и предпоставки за профилактични прегледи и консултации, и
здравни беседи за хората от третата възраст.
Като нов вид социална услуга, която ще бъде разкрита в общината ще бъде
дневния център за възрастни хора в бившата сграда на училището в с. Ботево с
максимален капацитет 30 лица. Доставчик на социалната услуга е Европейска
фондация за международно сътрудничество ”Светлина, просвета и знание”. Центърът
се изгражда по Мярка 321 към Оперативна програма за селските райони и ще бъде
открит през настоящата 2014 година.
Считам, че през 2014 година, Общинският съвет за социални дейности трябва да
продължи своята дейност, освен в горепосочените направления и в:
-:посока за популяризиране на услугата „Приемна грижа”, за подобряване процеса на
реинтегриране на деца в биологичните им семейства или в семейства на близки и
роднини,
- Създаване на Център за обществена подкрепа за деца и възрастни хора при риск и
опасност от насилие;
- Център за интеграция и рехабилитация на хора с увреждания;
- Приют за социално слаби хора, а също и за решаване на всички проблеми в
социалната сфера в общината.

Председател на Обществения съвет……………
( К. Миланова )
Дата: 06.02.2014 г.
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Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., изм. и доп., бр. 40 от 2003 г., изм., бр. 27 от 2010 г.,
в сила от 9.04.2010 г.) (1) За упражняване на обществен контрол при осъществяване на
дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги с решение на
общинския съвет се създава обществен съвет със следните функции:
1. съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и
социалните услуги в общината;
Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 27
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