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по приоритетно направление 6 — повишаване на ефикасността на услугите
и осигуряване на равни възможности на достъп на ползвателите на тях чрез
изграждане на междуобщинско сътрудничество и междусекторно партньорство
от Областна стратегия за развитие на социалните
услуги (2011-2015) в област Добрич.
Период на отчитане -2011-2014г.
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При изпълнението на Стратегията са заложени конкретни дейности за
развиване на механизми за осъществяване на планираните смесени услуги и
съвместни дейности между Общини и сектори в решаването на проблемите на
рисковите групи.
През първата година на Стратегията в Общините - Каварна, Генерал Тошево,
Тервел и Балчик е планиран и осъществен консултативен процес за разработване на
модели и процедури на взаимодействие между ангажираните заинтересовани
страни.
През 2011 г. на територията на Област Добрич има една новооткрита социална
услуга за деца - Център за обществена подкрепа в община Добричка.
По инициатива на Областна администрация - Добрич във връзка с
утвърдената Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич
/2011-2015г./ от месец септември деца от цялата област с диагноза ДЦП, отглеждани
в семейна среда участваха в рехабилитационни процедури (хидротерапия и конна
езда) в КК Албена.
Общините - Добрич град и Добричка чрез Ресурсен център - Добрич и НПО „
Ръка за помощ ”, предоставят социални услуги на територията на тези две общини и
работят с потребители от цялата област.
През изминалите години на териториите на всички общини функционираха и
продължават да функционират Обществени трапезарии за лица и семейства на
месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат
за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии,скитащи
и бездомни деца и лица. В нея са включени и деца. Основната цел на услугата е да
осигури храна през зимния сезон.
Наличните социални услуги за деца в общността се използват от всички ОЗД
при ДСП. ОЗД на територията на цялата област управляват случаите на децата и
семействата в риск, разработват оценки и индивидуални планове за децата и
лицата, настанени в специализирани институции..
Съвместно с мрежата от ЦОП в областта ОЗД работят за изграждане на
връзки между децата, настанени в специализирани институци и семействата им,
провежда дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и
реинтеграция на децата в училище и за превенция на рисково поведение.
Представители на всички ОЗД участваха в обучения по Проект „Детство за
всички”. От месец октомври 2011 г. стартира оценката на желанието и
възможностите на родителите да поддържат контакт с деца/младежи от ДДУИ, ДДФУ
и деца над 3 - годишна възраст от ДМСГД, съвместно с представители на Фондация
„Лумос”
Във всички общински стратегии в областта за развитие на социалните услуги
има планирани и се реализират междуобщински партньорства и междусекторни
сътрудничества, които да осигурят равен достъп до услуги за рисковите групи и
инструменти за максимално оползотворяване на наличните ресурси.
Дадена е гласност на всички социални услуги функциониращи в областта по
общини, включително и по кметства. Своевременно се информират гражданите чрез
брошури, обяви, информации в местните вестници и кабелни телевизии
за

социалните услуги, с което се подобрява равнището на създадените възможности за
достъп до услуги на максимален брой нуждаещи се хора отговарящи на изискванията
и условията на социалната услуга.
На мобилен принцип са предлаганите социални услуги в Общините - Добрич
и Добричка чрез Центъра за обществена подкрепа - Добрич, към който има
изградени и функционират мобилни групи за предлагането на услугите. Функционира
ЦОП с обхват общините Балчик, Каварна и Шабла, където се извършва социалнопедагогическо консултиране на семейства и деца в риск освен в трите общини, също
и в съседните, където няма подобна услуга.
През периода продължава и надгражда своята дейност МИГ "Тервел Крушари“. Благодарение на вложените умения, знания, и енергия на не малко
-сдужитеди^от-^общинските администрации на Тервел и Крушари, както и на
представители на бизнеса, земеделски производители, физически и юридически
лица, се модернизират вече съществуващите, и се развиват новоразкритите
социални услуги.
Ефективното сътрудничество и партньорство между местните институции и
обществото допринасят за решаване на конкретните проблеми на населението и
действия за реализиране на съвместни програми и проекти допринасящи за развитие
на социалните услуги в общността. Съществуват и се издигат на по-високо ниво
традиционно добрите взаимоотношения и сътрудничества
между Областната
администрация, Общинските администрации, ДСП, ДБТ, дружества и клубове на
инвалидите, клубове на пенсионера, специализирани институции, НПО.
Областната стратегия за развитие на социалните услуги се изпълнява на
областно и общинско ниво с общи усилия на всички заинтересовани страни в
съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в
риск и планираните дейности за посрещането им. Общинските съвети и
администрации отговарят за цялостното изпълнение на областната стратегия за
развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват,
приемат и прилагат общински стратегии и годишни планове за развитието на
социалните услуги.
Ролите и задачите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците
на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Областната стратегия
за развитие на социалните услуги са описани подробно и се определят от техните
компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните
дейности за посрещането им.
Видно от постъпилите отчети от общинските администрации, въпреки
неотбелязаните от болшинството от тях постижения по достигнатото през
изминалите години, може да се направи следния извод:
Усилията полагани от междуобщинските и междусекторни партньори при
реализацията на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на
територията на област Добрич, повишава качеството, ефективността на
предлаганите социалните услуги и води до тяхното устойчиво развитие. Налице е
стремеж за изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво
и осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги,
както и повишаване на квалификацията на вече наличния такъв.
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