ПЛАН
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 2016 - 2018 г. за 2018 г.
(приет с Решение № 369/26.02.2018 г. на Общински съвет - Лясковец)

№

Дейности

Отговорни институции

Очаквани резултати

Срок

Индикатори за
изпълнение

Финансиране

Цел 1. Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания, среда.
1.

2.

Предприемане на мерки
за премахване на
архитектурните бариери и
осигуряване на физически
достъп до обществени
сгради, открити
пространства, спортни и
културни обекти за лица с
увреждания.

Община Лясковец;
Ръководители на
различни местни
структури на
държавната
администрация,
на спортни и културни
обекти и др.

Създадени по-добри
възможности за социални
контакти и повишено качество
на живот на хората с
увреждания.

постоянен - брой адаптирани улици;

Осигуряване на специални
условия за спиране и
паркиране на моторни
превозни средства,
управлявани или ползвани
от хора с увреждания.

Община Лясковец;
Дирекция „Социално
подпомагане”;
Общинска организация
за и на хората с
увреждания.

Създадени специални условия
за спиране и паркиране на
моторни превозни средства,
управлявани или ползвани от
хора с увреждания.

постоянен - брой издадени карти за
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- брой изградени подходи.

безплатно паркиране на
лица с трайни
увреждания;
- брой предоставени
винетни стикери на лица с
трайни увреждания;
- брой места за паркиране,
предназначени и
обозначени за лица с
увреждания.

В рамките на
утвърдения
бюджет,
допълнително
финансиране по
проекти, външни
донори и др.

В рамките на
утвърдените им
бюджети,
сдружения, НПО и
др.
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Цел 2. Промяна на модела на грижа за деца с увреждания.
1.

2.

3.

Продължаване процеса на Ръководители услуги в
интеграция и
общността.
ресоциализация и
повишаване качеството на
грижа за лицата с
увреждания, ползващи
социални услуги в
общността - Домашен
социален патронаж и
Дневен център за стари
хора.
Разкриване на социални Община Лясковец.
услуги в общността за
лица, в т.ч. деца с
увреждания на
територията на
Община Лясковец.

Повишаване
квалификацията и
мотивацията на
персонала, ангажиран в
социални услуги в
общността.
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постоянен - брой реинтегрирани
Повишено качество на грижа,
чрез оказване на помощ и
лица;
подкрепа на потребителите при
- брой потребители,
изграждане на умения за
ползващи социални услуги
самостоятелен живот,
в общността.
разширяване на възможностите
за трудотерапия, подобряване
на контактите със семейства,
близки и роднини и др.

Чл. 20 и т. 7 от
Приложение 1 към
чл. 1 от
Постановление №
332 на Министерски
съвет от 22.12.2017 г.
за изпълнение на
държавния бюджет
на Република
България за 2018 г.
(обн. ДВ, бр. 103,
28.12.2017 г.)
Община Лясковец;
1. Повишаване професионална постоянен - брой участия в обучения, В рамките на
Ръководители услуги в компетентност и мотивация на
семинари, работни срещи утвърдените
бюджети,
общността
специалистите, работещи с хора
и др. на персонала,
финансиране по
с увреждания в социални услуги
ангажиран в социални
проекти, НПО и др.

Предоставяне на социални
услуги в домашна среда домашен помощник, личен
асистент и социален асистент.

в общността.
2. Повишаване на качеството на
предоставяните социални
услуги.

2018 г.

Не са необходими
допълнителни
финансови
средства.

брой потребители на
социални услуги.

услуги в общността;
- брой проведени
супервизии на персонала,
ангажиран в социални
услуги в общността.
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Цел 3. Гарантиран достъп до качествено образование за хората с увреждания.
1.

Обхващане на децата с
РУО;
увреждане и със СОП в
Ресурсен център;
предучилищна и
Община Лясковец.
училищна възраст в
образователната система
и изграждане на
подкрепяща среда.

постоянен - брой деца със СОП от
В рамките на
Повишаване броя на
интегрираните деца и ученици
соц. услуги в общността, за утвърдените им
бюджети.
със специални образователни
които е осигурен достъп
потребности в детските градини
до образование;
и общообразователните
- брой деца от общността,
училища.
насочени за интегрирано
обучение и ресурсно
подпомагане.

2.

Обучение на ресурсни
учители, работещи с деца
и ученици със специални
образователни
потребности.

Повишена професионална
компетентност на
специалистите, работещи с
деца и ученици със специални
образователни потребности.

РУО;
Ресурсен център;
Община Лясковец.

постоянен - брой проведени

В рамките на

утвърдените им
обучения на ресурсни
бюджети.
учители и други
специалисти за работа с
деца и ученици със
специални образователни
потребности.

Цел 4. Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация.
Помощните средства, приспособления и съоръжения и медицинските изделия.
1.

Осигуряване на условия за Регионална здравна
превенция на социално
инспекция;
значими заболявания.
Община Лясковец.
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постоянен - брой проведени
Проведени кампании за
популяризиране здравословния
кампании за информиране
начин на живот с цел превенция
и превенция на
на социално значимите
населението по
заболявания.
отношение на различни
заболявания.

В рамките на
утвърдения
бюджет,
допълнително
финансиране по
проекти, външни
донори, частни
дарители и др.
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2.

Създаване на механизъм
за прецизирано
оценяване на нуждите от
медицински изделия,
помощни средства,
приспособления и
съоръжения (МИПСПС) и
осъществяване на контрол
по предоставянето им.

Дирекция „Социално
подпомагане”;
Регионална здравна
инспекция.

Снабдяване на нуждаещите се постоянен - брой подадени молби за
лица с МИПСПС и осъществен
покупка и ремонт на
контрол по предоставянето им.
МИПСПС;
- брой издадени заповеди
за отпускане на целева
помощ;
- брой извършени
проверки, във връзка със
спазване на реда и
условията при снабдяване
с МИПСПС.

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции.

Цел 5. Разширяване възможностите за трудова заетост при хората с увреждания и включването им
в различни програми за осигуряване на подходящи работни места.
1.

2.

постоянен -брой безработни лица с

Реализиране на програми
и мерки за осигуряване на
трудова заетост на хора с
трайни увреждания.

Дирекция
„Бюро по труда”;
Дирекция „Социално
подпомагане”;
Община Лясковец.

Осигурена трудова заетост на
хора с увреждания.

Създаване на условия за
развитие на
самостоятелна стопанска
дейност на хората с
увреждания от
Община Лясковец.

Агенция за хората с
увреждания.

Създадени условия за развитие постоянен - брой лица с трайни
на самостоятелна стопанска
увреждания
дейност на хората с
кандидатствали с проекти
увреждания.
пред АХУ;
- брой финансирани от АХУ
проектни предложения от
лица с трайни увреждания.
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намалена
работоспособност,
включени в заетост на
активния пазар;
- брой безработни лица с
намалена
работоспособност,
включени в заетост по
мерки по ЗНЗ.

В рамките на
утвърдените
бюджети, програми
и проекти.

В рамките на
бюджета на
Агенция на хората с
увреждания.
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Цел 6. Развитие на социалните услуги в общността. Развитие на алтернативните форми на услуги.
1.

Разкриване на социална Община Лясковец.
услуга, резидентен тип за
хора с увреждания Център за настаняване от
семеен тип за възрастни с
деменция, с капацитет 10
лица.

Подготвени документи,
съгласно разпоредбите на
чл.36в от Правилника за
прилагане на Закона за
социално подпомагане.

2018 г.

Провеждане на работни
срещи с експерти от
община Стражица за
съвестно участие при
разкриването на този вид
социална услуга.

Кандидатстване с
проект в Местната
инициативна група
Лясковец –
Стражица.

Цел 7. Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот.
1.

Осигуряване на подкрепа
за участие на хората с
увреждания в спортни
прояви.

постоянен - брой проведени спортни В рамките на
Организация на хората Интеграция на хората с
с увреждания;
увреждания в обществото чрез
прояви за хора с
утвърдените
НПО;
спортни изяви.
увреждания.
бюджети.
Община Лясковец.

2.

Осигуряване на
възможности за
пълноценен отдих и
почивка на хората с
увреждания, ползващи
социални услуги в
общността.

Управители на
социални услуги в
общността.

Осигуряване на
възможност за участие на
хората с увреждания в
културни прояви и
развлечения.

Община Лясковец;
Управители на
алтернативни
социални услуги;
Организация на хората
с увреждания.

3.
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постоянен - брой организирани
В рамките на
Осигурена възможност за
утвърдения бюджет
пълноценен отдих и почивка на
екскурзии, излети и
хората с увреждания от
почивки за потребителите на институциите,
допълнително
социални услуги в общността.
на социални услуги в
финансиране по
общността.

проекти, външни
донори, частни
дарители, НПО и др.

Създадени условия за социално постоянен - брой организирани
включване на хората с
посещения на културни
увреждания в културния живот
мероприятия и прояви.
на обществото.

В рамките на
утвърдения
бюджет,
допълнително
финансиране по
проекти, външни
донори и др.
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Цел 8. Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания
в общината и промяна в обществените нагласи спрямо тях.
1.

Провеждане на
информационни
кампании по отношение
проблемите, правата и
възможностите на хората
с увреждания в общината.

Община Лясковец;
Дирекция
„Бюро по труда”;
Дирекция „Социално
подпомагане”;
Управители на
социални услуги в
общността;
Организации на хората
с увреждания.

В рамките на
Повишаване на положителното постоянен - брой проведени
отношение на обществеността
информационни кампании утвърдените
бюджети.
по отношение осигуряването на
в местни и национални
равни права и възможности на
печатни и електронни
хората с увреждания.
медии.

2.

Организиране и участие в
тематични
благотворителни
кампании

Община Лясковец;
Управители на
социални услуги в
общността;
Организация на хората
с увреждания.

постоянен - брой проведени
1. Повишаване на
чувствителността и
благотворителни
толерантността на обществото
кампании.
към хората с увреждания;
2. Осигуряване на обществена
подкрепа на дейностите,
реализирани социални услуги в
общността в общината.

В рамките на
утвърдените
бюджети,
допълнително
финансиране по
проекти, външни
донори, частни
дарители и др.

Планът за изпълнение към Стратегията за осигуряване равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец 2016 - 2018 г. за 2018 г. е изготвен
от Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности“ при Община Лясковец, съвместно с институциите и неправителствените организации,
ангажирани с проблемите на хората с увреждания. Финансирането на планираните дейности ще се осъществи в рамките на утвърдените бюджети на отговорните
институции и организации, по програми и проекти. Настоящия документ е отворен, който може да бъде актуализиран и допълван.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец
www.lyaskovets.net
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