ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ – ОБЛАСТ МОНТАНА

Обществен съвет за упражняване на контрол при осъществяване
на дейностите по социално подпомагане, съгласно разпоредбите
на чл. 52 от ПСЗСП
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Цели и функции
Общественият съвет за социални дейности е помощно – консултативен орган на
Общинския съвет и Община Вълчедръм. Основна цел на Обществения съвет е да
обедини усилията на граждански организации, местна власт, институции и бизнес
за формиране на политики и реализиране на успешни дейности и програми в
социалната сфера.
Основни функции на Обществения съвет са:
1. Подпомага формирането и реализирането на общинската социална политика;
2. Участва в определянето на общинската стратегия в социалната сфера;
3. Изработва анализ на състоянието и дава предложения за решения на
актуални социални проблеми;
4. Консултира и участва в разработването и реализирането на проекти,
свързани със социалната политика на общината;
5. Подкрепя граждански организации, работещи в социалната сфера с
експертна помощ, обучения и информация;
6. Работи за повишаване на гражданското участие и осигурява прозрачност в
реализирането на общинската социална политика;
7. Привлича средства за социални дейности по регионални, национални и
международни програми;
8. Взаимодейства с други подобни структури в страната;
9. Работи за активно ангажиране на бизнеса в изпълнението на социалната
политика на общината;
10. Проучва, обобщава и популяризира полезни практики и информация,
свързани със социални дейности;
През 2014 година Общественияj съвет планира изпълнение на следните
дейности:
1. Общественият съвет да координира и контролира функционирането на
социалните услуги по проект „Обществена трапезария” в общината.
Срок: в рамките на проекта
Отговорник: Председател на Общ.
съвет
2. Осигуряване участие в заседания на Обществения съвет на представители на
НПО, бизнес, граждански активни движения, групи и клубове и неформални лидери
сред обществеността, за повишаване на ангажираността им в изработването и
изпълнението на социалната политика на общината.
Срок: постоянен
Отговорник: Секретар. Общ. съвет
3. Осигуряване участие в заседания и работни срещи на Обществения съвет на
представители на местните институции, работещи в сферата на социалното
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подпомагане – „Отдел за социална закрила” - Вълчедръм към „ДСП” - Лом и Отдел
„Закрила на детето”, изпълнители на социални услуги в общината и „ДВХСУ” гр.
Вълчедръм, за идентифициране на актуални проблеми от социален характер и
изпълнение на съвместни инициативи за решаването им.
Срок: текущ
Отг.: Секретар на Общ. съвет
4. Стимулиране, подкрепа и популяризирне инициативи, насочени към закрила и
развитие на деца.
Срок: постоянен
Отг.: Предс. на направление „Деца и
младежи”
5. Текущо проучване и актуализиране на състоянието и потребностите на
рискови групи – деца и възрастни в риск, хора в неравностойно положение,
принадлежащи към етнически малцинства.
Срок: постоянен
Отг.: Председател на направление
“Деца и семейства в риск” и
Здравни медиатори
6. Идентифициране на трудности на хора с увреждания, свързани с достъпна
архитектурна среда и изготвяне на предложения до Общинския съвет, Вълчедръм за
решаването им.
Срок: до края на юни на 2014 г.
Отг.: Предс.на направление
„Хора с увреждания”
7. Текуща информационна дейност сред обществеността за превенция на
изоставянето на деца и популяризиране на услугата „Приемна грижа”, за подобряване
процеса на реинтегриране на деца в биологичните им семейства или в семейства на
близки и роднини.
Срок: до края на 2014 г.
Отговорник: Предс. на напр.
“Деца и младежи”и “Закрила на
детето”
8. Всички документи, свързани с дейността на Обществения съвет, да се
публикуват в сайта на община Вълчедръм.
Срок: постоянен
Отговорник: Секретаря на Общ
съвет
9.Проучване и търсене възможности за кандидатстване по проекти за създаване
на нови социални услуги в общината.
Срок: постоянен
Отг.: Председател и Секретар
ОССД
10. Популяризиране решенията на Общинския съвет на община Вълчедръм за
приети местни социални политики – наличие на нови социални услуги и възможности
за подкрепа на уязвими групи и хора в неравностойно положение.
Срок: текущ
Отг.: Председател на ОССД
11.Да продължи информационната кампания сред общността за популяризиране
на услугата “Приемна грижа”, за подобряване процеса на реинтегриране на деца в в
биологичните им семейства, в семейства на близки и роднини или в приемно
семейство.
Срок:постоянен
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Отг. Председател и Председател
на комисия “Деца и младежи”
12.Осъществяване на постоянно сътрудничество с ръководствата на
Пенсионерските клубове в общината за създаване на условия за получаване на
навременна и точна информация за съществуващи проблеми от социален характер за
хората от трета възраст.
Отг. Председател на ОбССД
Срок: Постоянен
13. Да се изготви регистър на потребителите на социални услуги в общината за
създаване на прозрачност в управлението на дейността и избягване на
възможност за дублиране на социална услуга.
Отг. Секретар на ОбССД
Срок м. юни 2014 г.
14. Картотекиране на семейства от етнически малцинства и други с цел
създаване на прозрачност за наличие на съществуваща потребност от социални
услуги и решаването им.
Отг.:Здравни медиатори
Срок: м. юни, 2014 г.

3

