СЪГЛАСУВАЛ:
ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

СЪГЛАСУВАЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ по чл.35 от ЗСП
В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 2021 година
(Приложение № 1 на Решение № 85/30.04.2020 г. на Общински съвет – Лясковец)

№

Услуга - име

Потребители
Целеви групи

1

ЦОП

Деца и лица

Капацитет

Териториален
обхват

2021

Община
Лясковец

20

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
Предоставят се
дейности, които
подпомагат и
разширяват
възможностите на
лицата да водят
самостоятелен живот в
обичайна и извън
обичайната, среда. Те
са насочени към
подкрепа на уязвимите
групи от населението
за водене на
пълноценно
съществуване и за
социално включване в
обществото.
Социалните услуги се
предоставят съобразно
желанието и личния
избор на лицата.

Местоположение

гр. Лясковец

Статус към 2020 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
Социална услуга –
Държавно делегирана
дейност (ДДД).

№

Услуга - име

Потребители
Целеви групи

Капацитет

Териториален
обхват

2021

2

Дневен център
за стари хора

Стари хора

Община
Лясковец

20

3

Център за
настаняване от
семеен тип за
стари хора

Пълнолетни
лица с
деменция

Община
Лясковец

10

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
Предоставяне на
образователни,
социални и здравни
услуги; консултации и
социални контакти, с
цел предотвратяване
на социална изолация.

Местоположение

Осигуряване на храна,
лични и социални
контакти, консултации.
Задоволяване на
ежедневни, здравни,
образователни,
рехабилитационни,
потребности от
организация на
свободното време и
лични контакти.

Община
Стражица

гр. Лясковец

Статус към 2020 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата
Социална услуга –
Държавно делегирана
дейност (ДДД).

След проведени
работни срещи с
представители на
Община Стражица, ще
бъде разкрита такава
съвместна социална
услуга на нейна
територия, т.е.
междуобщинска.
За изграждането на
ЦНСТПЛД ще се
кандидатства по
проект. Ще бъде
подписано партньорско
споразумение между
двете общини и
потенциални
потребители от Община
Лясковец ще бъдат
настанявани в
изградената социална
услуга на територията
на Община Стражица.
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№

Услуга - име

Потребители

Капацитет

Целеви групи

Териториален
обхват

2021

4

Домашен
социален
патронаж

Лица с
увреждания и
възрастни хора
над 60
годишна
възраст.

Община
Лясковец

80

5

Личен асистент;
Социален
асистент;
Домашен
помощник

Възрастни
хора, деца и
лица с
увреждания.

Община
Лясковец

65

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата. Планирани
насоки за развитие на
услугата
Изпълняват се
дейности за доставка
на храна до дома на
потребителя.
Мобилната услуга
обхваща цялата
територия на
общината.

Местоположение

Статус към 2020 и
етапи/стъпки за
развитие на услугата

гр. Лясковец

Социална услуга –
средства от общинския
бюджет.

Помощ при поддържане
на лична хигиена и
осъществяване на
ежедневните нужди;
Поддържане на
социални контакти,
придружаване до
институции, здравни и
социални грижи.
Помощ при почистване
на жилище,
пазаруване, заплащане
на сметки и др.;

Община
Лясковец

Социална услуга –
Държавно делегирана
дейност (ДДД);
Национално
финансиране;
Европейско
финансиране.

Георги Петров
Председател на Общински съвет - Лясковец
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