Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Кубрат
№

1.

Вид дейност / услуга /
мярка

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

Местополож
ение
(нас.място)

Социални услуги - на територията на община Кубрат
Предоставяне на храна, комунално- Община
Домашен социален
патронаж гр. Кубрат битови услуги, помощ в домакинството, Кубрат
капацитет 500 места здравна и медицинска грижа и други.
500

Планов период 2021 година
Времеви график за 2021 г.
Финансиране
Изпълняваща
(източник, сума)
организация,
Месец Месец Месец Месец
отговорник
1-3
4-6
7-9
10 -12
х

х

х

х

Общински бюджет –
собствени средства
1 087 748.00лв.

Община Кубрат

Делегирана държавна
дейност
542 100.00 лв.
Дофинансиране
Общински бюджет –
собствени средства
Делегирана държавна
дейност
244 140.00 лв.

Община Кубрат

2.

Дом за стари хора с.
Тертер (ДДД)
капацитет 60 места
60

Консултиране; 24-часово обгрижване; с. Тертер
Рехабилитация;
Терапия; Групова работа;
Информиране.

х

х

х

х

3.

Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания
гр. Кубрат (ДДД) капацитет 30
Места 30

Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална рехабилитация.

х

х

х

х

4.

Обществена
трапезария – по
проект финансиран
от АСПкапацитет 150
потребители

Осигуряване на безплатна храна на хора гр.Кубрат,
с много ниски доходи или, които са без с.Севар,
доход.
с.Бисерци,
с.Беловец,
с. Мъдрево

х

х

-

х

МТСП, Фонд
Социално закрила
108 750 лв.

Община Кубрат

5.

Здравни медиатори
Общинска дейност,
подкрепяна от МЗ – 2
здравен медиатор

Посредничество за достъп до здравни гр. Кубрат
услуги
в
ромските
общности;
Профилактика за деца и възрастни;
Участие в превенция на изоставянето;
Дейности в подкрепа на майчинството.

х

х

х

х

Общинска дейност,
подкрепяна от МЗ

Община Кубрат

гр. Кубрат

20 432 лв.

Община Кубрат

6.

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП) гр.
Кубрат
/ ДДД/

капацитет 45 места
45

Социални услуги предназначени за деца гр. Кубрат
и семейства с цел предотвратяване на
изоставянето на децата и настаняването
им в специализирани институции,
превенция на насилието и отпадане от
училище, деинституционализация и
реинтеграция на деца, обучение в
умения за самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и подкрепа на
семейства в риск, оценяване, обучение и
подкрепа на приемни родители и
осиновители, консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми и
прояви.

х

х

х

х

Делегирана
държавна дейност
165825.00 лв.

Община Кубрат

7.

Приют -социална
услуга
Гр. Кубрат /ДДД/
Капацитет 15
Места 15

Предоставена за срок не повече от 3 гр. Кубрат
месеца в рамките на кален-дарната
година за определена част от
денонощието/ от 17.00 ч. на текущия
ден до 10.00 ч. на следващия ден/ на
бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от задоволяване
на базовите им потребности, свързани
с осигуряване на подслон, храна,
хигиена и социално консултиране.

х

х

х

х

Делегирана
държавна дейност

Община Кубрат

8.

Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
психични
разтройства
/ДДД/
Капацитет 30
Места 30

Центърът
предоставя
подслон
и гр. Кубрат
ежедневни грижи за настанените лица,
като осигуряването на здравните и
образователни услуги се предоставят
извън мястото за живеене, за да бъде
осигурена
социална
интеграция.
Основната цел на услугата е осигуряване
качество на живот и създаване на
условия за пълноценно физическо,
емоционално и познавателно развитие, и
социално включване на лицата в

х

х

х

х

Делегирана
държавна дейност

Община Кубрат

естествената за тях среда, чрез
осигуряване на индивидуализирана
грижа и подкрепа. Осигурена е
денонощна грижа за настанените
лица.Целевата група включва лица с
психични разстройства на възраст над 18
години. Капацитетът е 30 места.

9.

Патронажна грижа
Капацитет 100
Потребители 100

Осигуряване на топъл обяд на крайно гр. Кубрат
нуждаещи се лица от маргиналните
групи и оказване на социална подкрепа в
семейна среда.

Съгласувано с:
Росица Калинова …………….…….
Директор Дирекция „ Социално подпомагане” – гр. Кубрат

х

х

х

х

Проект финансиран Община Кубрат
от Фонд Социално
закрила
181 951.52 лв.

