Приложение 1

Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в община Бойчиновци
(Приет с решение № 485, пр.№ 50 от 24.04.2019г на Общински съвет Бойчиновци)

№

Услуга / дейност /

Планов период: 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Описание на дейността
(какво е планирано за периода)

Местоположение

Времеви график за 2018 г.

Предоставяне на постоянна грижа при
задоволяване на ежедневни жизнени
потребности, рехабилитация, терапия за
възрастните хора.
Дейности за доставка на храна по
домовете на потребителите;услуги по
поддържане на лична и битова хигиена;
пазаруване със средства на патронираните
на необходимите стоки и храни, плащане
на такси и сметки за разходи;
посредничество при извършване на
административни, здравни и други
услуги;поддържане на социални
контакти.
Поддържане на услуги в домашна среда
за възрастни хора и лица с увреждания
чрез мобилни екипи

с.Владимирово

Месец
1-3
+

Месец
4-6
+

Месец
7-9
+

Месец
10-12
+

гр.Бойчиновци

+

+

+

населените места в
община Бойчиновци

+

+

гр.Бойчиновци,
с.Владимирово,
с.Громшин, с.Ерден,
с.Кобиляк , с.Лехчево,
с.Мадан , с.Мърчево и
кв.Огоста и с.Охрид
с.Владимирово и
с.Мърчево

+

+

1.

Дом за стари хора
специализирана
институция

2.

Домашен социален
патронаж
общинска дейност

3.

Патронажна грижа
общинска дейност

4.

Клубове на
пенсионера
общинска дейност

Осигуряване на лични и социални
контакти, информиране и консултиране –
социално, здравно, правно

5.

Клуб на инвалида
общинска дейност

Предоставяне възможности за социални
контакти и организиране на различни
социални дейности

Източник на
финансиране

Изпълняваща
организация

държавно
делегирана
дейност

община
Бойчиновци

+

общински бюджет

община
Бойчиновци

+

-

+

+

+

безвъзмездна
финансова помощ
BG05M90PO0012.0 „Патронажна
грижа” на ОП
„РЧР” 2014-2020
общински бюджет

община
Бойчиновци в
партньорство с
община
Георги
Дамяново
община
Бойчиновци

+

+

+

общински бюджет

община
Бойчиновци

6.

Личен асистент
услуга в общността

7.

Домашен помощник
услуга в общността

8.

Приемна грижа
услуга в общността

9.

Здравен медиатор
общинска дейност

Осигуряване на грижи в семейна среда на
нуждаещи се от постоянно обгрижване
лица с увреждания в ежедневието, като
същевременно се осигурява заетост на
лице от семейството

населените места в
община Бойчиновци

+

+

+

+

-по НП „АХУ”

дирекция„СП”
гр.Монтана

+

+

+

+

-по ПМС

община
Бойчиновци

Интегрирани услуги за хора с
невъзможност за самообслужване и за
хора с увреждане за осигуряване на
дългосрочна грижа, вкл. социални и
здравни услуги в домашна среда
Предоставяне на приемна грижа

населените места в
община Бойчиновци

+

+

+

+

-по ПМС

община
Бойчиновци

населените места в
община Бойчиновци

+

+

+

+

община Бойчиновци

+

+

+

+

осигурена
издръжка на ДСПОЗД
общински бюджет

дирекция
„СП”
гр.Монтана
община
Бойчиновци

Посредничество за достъп до здравни
услуги в ромските общности.
Профилактика за деца.

СЪГЛАСУВАН:
СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ /п/
Кмет на Община Бойчиновци
Председател на
/п/
Обществен съвет за упражняване на контрол
при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социалните услуги:
/Таня Петрова/

Директор на
дирекция “СП” гр.Монтана: /п/
/Десислава Димитрова/

