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УТВЪРДИЛ:
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги в Oбщина Кресна
планов период 2019 г.

План за действие 2019 г.

№

Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2017 г.

Ме
сец
1-3

Ме
сец
4-6

Ме
сец
7-9

Ме
сец
10-12

Финансиране
(източник)

Изпълняваща
организа
ция, отговорник

Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца
Обща цел: 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 броя на децата, застрашени от отпадане от училище.
1

Осигуряване на
грижа при близки и
роднини за деца,
лишени от
родителски грижи

2

Развиване на
услуги в подкрепа
на осиновяването

3

Развитие на
Приемната грижа

- Настаняване в семейства на близки и
родинини на изоставени деца и деца в риск
от изоставяне;
- Продължаваща подкрепа за семействатаконсултации,
посредничество
и
съдействие
за
продължаване
на
образованието,
професионална
квалификация, включване на пазара на
труда;
- Предоставяне на подпомагане в случаи
на тежки социални проблеми.
-Подкрепящи услуги на осиновители и
осиновени: консултиране и
информиране; мотивиране и обучение на
кандидат-осиновители; подкрепа в
следосиновителния период.

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
финансирането
на ДСП-ОЗД

ДСП-ОЗД в
партньорство с
Oбщина Кресна,
осигуряване
консултации с
психолог

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

в рамките на
осигурената
издръжка на
ДСП-ОЗД

ДСП-ОЗД

Дейностите ще се осъществяват от ОЗД в
партньорство
с
община
Кресна:
провеждане на информационни срещи,

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

в рамките на
осигурената
издръжка на

ДСП-ОЗД ,АСП в
партньорство с
Oбщина Кресна
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План за действие 2019 г.
№

4

5

Вид дейност /
услуга / мярка

Общински
програми
и мерки
за здравна
профилактика
и
семейно планиране.

Осигуряване
на
условия за развитие
на
децата
с
увреждания,
отглеждани
в
семейството.

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

подбор
и
оценка
на
кандидатосиновители; наемане на професионални
приемни
родители,
подкрепа
на
приемните семейства в процес на
напасване; наблюдение и подкрепа на
приемното семейство.
Работата по превенция на изоставянетоза новородени и за деца в по-късна
възраст. Работа с рискови бъдещи-майки.

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2017 г.

Ме
сец
1-3

Ме
сец
4-6

Ме
сец
7-9

Ме
сец
10-12

Финансиране
(източник)

Изпълняваща
организа
ция, отговорник

ДСП-ОЗД

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
общинския
бюджет

ОЗД и
Oбщинската
администрация

Училищни беседи и информационни
кампании за здравна профилактика и
сексуално образование.

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
общинския
бюджет

Училище
Община Кресна

Беседи,
лекции,
информационни
казпании с младите хора от ромската
общност по въпроси, свързани със
здравната профилактика.

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
общинския
бюджет

Училище
Община Кресна,
ОЗД и Oбщинска
администрация

Продължаване дейността на Център за
социална рехабилитация и интеграция
за деца и възрастни. Фокуса на работата
на Центъра е насочен към подпомагане и
разширяване възможностите на децата и
младежите да водят самостоятелен
живот.

гр. Кресна, с.
Сливница, с. Долна
Градешница

Х

Х

Х

Х

Държавно
делегирана
дейност (ДДД)

ЦСРИ
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План за действие 2019 г.
№

Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2017 г.

Ме
сец
1-3

Ме
сец
4-6

Ме
сец
7-9

Ме
сец
10-12

Финансиране
(източник)

Поетапно адаптиране на средата ( с
подходящо обзавеждане и оборудване)
на детските градини и учебни заведния
за прием на деца и младежи с
увреждания.

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

Общински
бюджет, външно
финансиране,
дарения

Община, Детски
заведения

Програмите
и
кампаниите
ще
бъдат
осъществявани от
ОЗД-ДСП
със
съдействието на
МКБППМН,
органите на МВР
детските градини,
училищата
(учители,
педагогически
съветници), НПО
Местна комисия за
борба с
противообществе
ните прояви на
малолетни и
непълнолетни
(МКБППМН),
обществени
възпитатели;
ОЗД
Училища,
читалища,
училищни

6

Програми
за
превенция
на
рисково поведение
при
деца
и
младежи.

-Училищни програми и кампании за
превенция на агресия, насилие,
отклоняващо се поведение;
-Лекции, беседи и дискусии в часа на
класа за здравна и социална просвета;
- Училищни и междуучилищни
инициативи и прояви.

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
собствения
бюджет

7

Подкрепа
преодоляване
последиците
рисковото
поведение
децата
младежите.

Съвместни дейности на МКБППМН и
обществените възпитатели в общината,
заедно с ОЗД в подкрепа на деца с
рисково поведение и деца, жертва на
насилие, трафик и зависимости.

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
собствения
бюджет и
Проекти,
финасирани от
ОП

Планиране на извънучилищни дейности
и осмисляне на личното време на децата.
Развитие на извънучилищни дейности

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

Делегирани
училищни
бюджети и

за
на
от
при
и

Изпълняваща
организа
ция, отговорник
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План за действие 2019 г.
№

Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2017 г.

Ме
сец
1-3

Ме
сец
4-6

Ме
сец
7-9

Ме
сец
10-12

като клубове по интереси, ателиета,
детски работилници, занимания със
спорт и изкуство, които се осъществяват
от училища, читалища, като посредници
или
организатори,
училищни
настоятелства.
8

9

Гарантиране
на
задължителното
предучилищно
образование и на
всички
деца
в
задължителна
училищна възраст
в подходяща форма
на образование.

Хоризонтални
мерки
за
подобряване
на
привлекателността
на
училището,

Обхващане на всички деца в
предучилищно образование от 5годишна възраст чрез:
-Издирване на всички подлежащи деца и
записване в предучилищна подготовкаизпълнява се от учителите, с подкрепата
на общината, ОЗД, социалните
работници;
-Разкриване на необходим брой
подготвителни класове в училище и/или
предучилищни групи в детските градини;
-Срещи и посещения на домовете за
информиране и мотивиране на
родителите.

Финансиране
(източник)

Изпълняваща
организа
ция, отговорник

бюджет
Община и
читалища

настоятелства,
Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
собствения
бюджет

Изпълнява се от
учителите, с
подкрепата на
общината, ОЗД,
социалните
работници

Осигуряване на специализиран
транспорт за децата в зависимост от
насеселенот място до училищата.

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

Републикански
бюджет,
общински
бюджет

Община Кресна

Програми и инициативи за повишаване
интереса към учене, включване на децата
и младежите в живота на училището.

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
собствения
бюджет,
Оперативни
програми

Изпълнява се от
учителите, с
подкрепата на
общината
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План за действие 2019 г.
№

10

11

Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

които
обхващат
всички
деца
и
млади
хора
в
училище

Извънкласни и извънучилищни дейности
за мотивация на децата и техните
родители-включване
на
децата
в
извънучилищни занимания в рамките на
учебната година (ателиета по интереси,
школи по изкуства, спортни състезания),
осмисляне на свободното време на
децата и младежите;

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
собствения
бюджет,
Оперативни
програми

Осигуряване на
качествено
интегрирано
образование за
децата с увреждания,
отглеждани в
семейна среда.

Осигуряване на достъпна среда за децата
с увреждания в масовите училища и
детски градини на територията на цялата
община - проучване на настоящата
ситуация, остойностяване на разходите,
приоритети. Изготвяне на доклад.

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
собствения
бюджет

Интегриране на децата с увреждания в
масови училища за обучение с подкрепа
на ресурсни учители - осъществява се от
училищата, чрез Ресурсния център към
РИО на МОН с подкрепата на общината,
която
ще
осигури
необходимата
достъпна среда за децата с уврежданиявътре и извън сградата на училището.
Обучения за изграждане на капацитет в
училищата и детските градини за
включване на родителите и създаване на
интегрираща среда в училище: обучения
на родители и директори на училища и
детски градини – методи и подходи за
включване
на
родителите
и
приобщаването им към образованието на

Гр. Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
собствения
бюджет, търсене
възможности за
външно
финансиране,
дарения

Училища, РИОБлагоевград с
подкрепата на
общината

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
собствения
бюджет, търсене
възможности за
външно
финансиране,
дарения

Общинска
администрация,
директори на
училища и детски
заведения,
училищни
настоятелства
РИО-Благоевград

Целенасочена
политика
за
приобщаване
на
родителите
и
общността
в
учебновъзпитателния
процес на техните

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2017 г.

Ме
сец
1-3

Ме
сец
4-6

Ме
сец
7-9

Ме
сец
10-12

Финансиране
(източник)

Изпълняваща
организа
ция, отговорник
Изпълнява се от
учителите,
училищни
настоятелства с
подкрепата на
общината,
директорите на
училища и детски
градини
Общинска
администрация,
Детски градини,
Училища,
Обществен съвет
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План за действие 2019 г.
№

Вид дейност /
услуга / мярка

деца.

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

техните деца; разпространение на
обучителни материали за работа с
родителите, обмяна на опит и добри
практики с други училища и детски
градини.
Инициативи и съвместни дейности в
училище за изграждане на връзката
между трите страни училище/учители –
деца/ученици – родители/общност с
подкрепата на общинска администрация,
РИО на МОН и гражданския сектор.

Местоположение
(нас.място)

Община Кресна

Времеви график за 2017 г.

Ме
сец
1-3

Х

Ме
сец
4-6

Х

Ме
сец
7-9

Х

Ме
сец
10-12

Х

Финансиране
(източник)

Изпълняваща
организа
ция, отговорник

В рамките на
собствения
бюджет, търсене
възможности за
външно
финансиране,
дарения

Общинска
админисртация,
директори на
училища и детски
заведения,
училищни
настоятелства,
РИО-Благоевград

Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение
Обща цел: Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи.
1

Разширяване на
социалните услуги
в домашна среда за
подкрепа в
ежедневието на
хората с
увреждания и
техните семейства

ДОМАШЕН
СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ – по-пълно обхващане на
хората с увреждания от малките
населени места.
Продължаване дейността на ДНЕВНИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С
УВРЕЖДАНИЯ И ЦЕНТЪР ЗА
СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА
И
ВЪЗРАСТНИ, обхващане на младежите,
живеещи в отдалечени населени места от
общината, работа със семействата, които
се грижат за деца и младежи с
увреждания
консултиране,
посредничество, подкрепа, съдействие и

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

В рамките на
собствения
бюджет

Община Кресна

Гр. Кресна

Х

Х

Х

Х

ДДД

Община
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План за действие 2019 г.
№

2

3

4

Вид дейност /
услуга / мярка

Развиване на
целеви общински
политики и /или
мерки за социално
включване на
хората с
увреждания
Изграждане на
Център за
настаняване от
семеен тип за лица
с увреждания
Създаване и
функциониране на
Център за
обществена
подкрепа

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

др.
Разширяване обхвата на услугата,
предлагаща домашни грижи за хораличен асистент, проектно финансирани.
Осигуряване на информация, съдействие
и посредничество за улесняване достъпа
до технически срества за деца, младежи
и възрастни с увреждания чрез Клуба на
инвалида.
Поетапно изгражадане на достъпна
градска среда.

Местоположение
(нас.място)

Община Кресна

Времеви график за 2017 г.

Ме
сец
1-3

Ме
сец
4-6

Ме
сец
7-9

Ме
сец
10-12

Финансиране
(източник)

Изпълняваща
организа
ция, отговорник

Европейски и
национални
програми
Общински
бюджет

Община

Х

Със собствен
ресурс.

Община,
Общестевен съвет

+

Х

Държавно
делегирана
дейност

Община Кресна

X

X

Държавно
делегирана
дейност

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Гр. Кресна

Х

Х

Х

Изготвяне на проект за преустройство,
кандидатстване за финансиране,
изграждане и предостаняте на услугата.

Гр. Кресна

+

+

Подготвителен етап чрез проект,
финансиран от ФСЗ – 2017 г.; старт като
ДДД – 2018 г.

Гр. Кресна и
всички населени
места

X

X

Община

Приоритетно направление 3: Грижи за старите хора за по-добър и достоен живот
Обща цел: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.
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План за действие 2019 г.
№

1

2

3

Вид дейност /
услуга / мярка

Развиване и
разширяване
дейностите в
Домашния
социален патронаж
и обхващане на
всички населени
места от общината
Общински мерки за
подобряване на
достъпа до
административни
услуги и социална
подкрепа.

Разширяване
услугите в домашна
среда чрез
увеличаване
капацитета на
услугите домашен
помощник,

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

Продължаване осигуряването на услуги
от ДСП в с. Стара Кресна и Ощава.

Посредничество
на
общинските
служители и кметските наместници при
адресиране до институции и държавни
служби извън общината;
Консултиране и съвети за правата и
възможностите;
Техническа помощ от страна на
общинските служители и кметските
наместници
при
подготовка
на
документи и заявления;
Помощ за транспортиране на стари хора
с увреждания за подаване на заявления,
молби, издаване на документи;
Транспортиране по възможност на
административни служители на място
при обслужване на трудно подвижни
стари хора и лица с увреждания.
Осигуряване и разширяване обхвата на
услугите.

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2017 г.

Ме
сец
1-3

Ме
сец
4-6

Ме
сец
7-9

Ме
сец
10-12

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

Населените места
от общината

Х

Х

Х

Х

Община Кресна

Х

Х

Х

Х

Финансиране
(източник)

Изпълняваща
организа
ция, отговорник

Общински
бюджет

Община Кресна

Общински
бюджет

Община

Европейски
програми

Община Кресна
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План за действие 2019 г.
№

Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

Местоположение
(нас.място)

Продължаване общинската подкрепа за
Клуба на инвалида. Откриване Клуб на
пенсионера на територията на
общината, предоставящ общуване и
социален живот на стари хора с
относително съхранено здраве и
възможности за самостоятелно
придвижване. Стимулиране
организирането на културно-масови
мероприятия, художествена самодийност
и туризъм в пенсионерските клубове.

На територията на
общината

Времеви график за 2017 г.

Ме
сец
1-3

Ме
сец
4-6

Ме
сец
7-9

Ме
сец
10-12

Финансиране
(източник)

Изпълняваща
организа
ция, отговорник

социален и личен
асистент.
4

Услуги за стари
хора и инвалиди.

Х

Х

Х

Х

Общински
бюджет

Община Кресна

Х период на предоставяне на социалната услуга, дейност
+ период на подготовка и изграждане на социалната услуга, дейност

Годишният план за действие по изпълнениета на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Кресна (20162020) е утвърдена от Общински съвет с Решение № .............., взето на заседание, съгласно протокол № ........... от ............2018 г.
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