ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОПЕРАТИВНИЯ ПЛАН НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ 2011 - 2014 г.

Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора за по-добър и достоен
живот.
1. Дом за стари хора:
На територията на областта функционират три дома за стари хора Добрич, Крушари и Тервел.

в Общините

Община Добрич предвижда през 2015 г. да увеличи капацитета на ДСХ от 115 на
120 лица.
Община Крушари продължава да влага средства за подобряване на материалнотехническата база на Дома за стари хора в с. Добрин, целящо създаване и
поддържане на нормална среда за живот на старите хора, които са в невъзможност
сами да се грижат за себе си. През 2013г. са стартирали СМР в сградата на Дома,
възлизащи на стойност 75 261 лв. По проект по ПРСР през декември 2014 г. е в ход
втори етап от ремонта на сградата на ДСХ, като стойността на проекта е над 130 000
лв. В рамките на проекта се предвиждат подмяна на парната инсталация с такава на
гориво от възобновяеми енергоизточници, изграждане на локално пречиствателно
съоръжение и други СМР дейности по вътрешната архитектура на ДСХ.
Община Тервел поддържа един Дом за стари хора - това е дом „Радост" с.
Полковник Савово.
Услугите в него се предоставят на лица в пенсионна възраст, лишени от подкрепяща
семейна среда, с ограничени социални контакти и невъзможност за организиране на
независим живот в общността. Капацитетът на дома е от 25 места и се поддържа
целогодишно. Материалната база е нова и добре поддържана, съобразена с
потребностите на домуващите, техните възрастови особености и ограничения. Домът
разполага с 12 спални помещения, всяко със самостоятелен санитарен възел, дневна
за развлечения, столова и дворно място от 4,368 дка. Осигурен е достъп до телефон,
интернет, цифрова телевизия БУЛСАТКОМ
във всяка стая. През 2013г. с
евросредства е закупен 16-местен микробус, а през 2014г. е изграден разсадник за
трудотерапия в непосредсвена близост до дома.
Социалната работа се извършва на база утвърдена от директора на ДСХ планпрограма, отразяваща месечните мероприятия в дома. Практикуват се арт, музико и
трудотерапия.
Персоналът в специализираната институция е 12-членен и включва директор,
социален работник, домакин, кухненски работник, огняр, трудотерапевт, медицински
сестри и санитарки. Осигурени са 24 -часово медицинско обгрижване, посещения по
график на личен лекар и лекар по дентална медицина. С домуващите, два пъти
седмично работи и специалист по кинезитерапия. За задоволяване здравните
потребности на потребителите са изработени индивидуални планове за здравни
грижи.
2. Домашен социален патронаж:
Във всички общини на територията на областта функционират ДСПатронажи.
През 2014 г. в Обшина Добрич приключи изпълнението на Проект "Ръка за
помощ", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051P000015.1.04 - „Помощ в дома", по ОП"РЧР" „Домашен помощник" и „Социален асистент".

По проекта бяха обслужвани 156 потребителя, от 34 домашни санитаря, 6 социални
асистента и двама социални работника. Предоставяните по проекта услуги
продължават и към настоящия момент в Домашен социален патронаж. От м. август
2014 г. там е разкрито Звено за услуги в домашна среда, като по този начин е
осъществена устойчивост на проекта с назначаване на постоянен трудов договор на
9 лица, които продължават обслужването на 40 възрастни.
В общинската стратегия 2011-2014 г. на Община Добричка е заложено капацитета
на обслужване в Домашен социален патронаж да се увеличи на 500 места, като в
обхвата на дейността са включени повече хора с увреждания. Подобрена е
материалната база за работа на ДСП.
В Обшина Балчик функционира ДСП с капацитет 150 души. Завършен е
основен ремонт за приспособяване на бивш гарнизонен стол Балчик за кухня на
ДСП, предстои разширяване капацитета на услугата на 250 души в още 8 села на
територията на общината.
В Обшина Генерал Тошево. чрез включване на мобилни екипи се цели
дейността на Домашен социален патронаж да бъде предоставена в пълен обхват. Все
още заплануваната дейност не е изпълнена. Това идея се осъществява, чрез
реализиране на проект „Помощ в дома". Създадено бе „Звено за услуги в домашна
среда" към Домашен социален патронаж с капацитет 100 лица. В момента се
извършват дейности за устойчивост на реализирания проект, като са сключени
трудови договори с трима от предоставялите до момента почасови социални услуги.
Обшина Каварна предоставя услугата в гр. Каварна и селата Могилище,
Вранино, Челопечене и Българево. Същата е с капацитет 120 лица. Разкрит е през
1976 г. и е с дългогодишна история. Осигурява комплексни социални услуги,
предоставяни по домовете, като доставка на храна, поддържане на личната хигиена
и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, оказване на
съдействие за снабдяване на необходимите технически помощни средства, битови
услуги и др. Целевата група е: лица с увреждания с установена намалена
работоспособност над 71%, деца с увреждания, лица над 60 годишна възраст със
затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда,
самотно живеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до други
услуги. С предимство се приемат лица над 75 годишна възраст, както и ветерани от
войните.
Обшина Крушари отчита като изпълнени намеренията, свързани с
разширяване обхвата на населените места в община Крушари, ползващи услугите
Домашен социален патронаж, както и на допълнителните дейности под формата на
пакетна услуга - доставка на храна, дейности за лична помощ, комунално-битови
дейности и др. Общината реализира и проект по ПРСР „Подобряване на
материалната база на домашен социален патронаж в с. Крушари", като закупи нов
автомобил за разнос на готова храна на стойност над 21000 лв., с което качеството
на доставяната услуга значително се подобри.
Обшина Тервел осигурява в рамките на работната седмица топла храна за
всички потребители на услугата ДСП, включваща супа, основно ястие и десерт.
Капацитетът й е 150 лица. Обслужват се възрастни хора в пенсионна възраст и хора
с увреждания в общинския център, селата Честименско, Каблешково, Кочмар,
Безмер, Жегларци, Полковник Савово, Нова Камена и Кладенци. Финансирането е от
общинския бюджет и месечни потребителски такси.
През месец декември 2014 г. се проведе анкета сред всички потребители по
отношение качеството на предлаганата храна, разнообразие на меню, обслужване по
време на разнос и заплащане на такси. Анализът показа, че по-голямата част от
потребителите са напълно удовлетворени от предоставяната им услуга. Бяха

отправени и препоръки за подобряване качеството, върху които ще се работи през
настоящата година.
Услугата се управлява от 6-членен персонал-старши
счетоводител, домакин, шофьор, готвач, пом. готвач и санитар.
Дейността на община Тервел в насока предоставяне на социални услуги
продължава с втората за периода 2011 - 2014 г. новоразкрита такава - Център за
социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Ангеларий и Сърнец.
Дейностите стартираха на 05.01.2015 г., първоначално с приготвяне на храна за
учениците на ОУ"Д-р Петър Берон"с. Коларци и ЦДГ "Светулка" с. Коларци, а през
април 2015 г. е запланувано и предоставянето на услугата "Домашен социален
патронаж” за потребителите от региона. Обособени са кухня-майка, лекарски
кабинети с манипулационна, помещения за дейностите на дневен център.
Финансирането на центъра е заложено в общински бюджет 2015г. и ще се развива
като местна дейност.
В Обшина Шабла функционира Домашен социален патронаж от 1982 г.
Нормативен акт за откриването на социалната услуга не е наличен в архивите на
общината. Сградата се намира в централната градска част на гр. Шабла, но все още
няма осигурена достъпна архитектурна среда за деца/лица с увреждания. В
кухненския блок е подсигурено необходимото обзавеждане и оборудване,
съобразено със спецификата на услугата, има осигурени прилежащи сервизни
помещения и инвентар. ДСП разполага със собствен специализиран транспорт - 2
броя автомобили за експедиране на готовата продукция по домовете на
потребителите. Ежедневните потребности на възрастните хора и хората с
увреждания се задоволяват, чрез пакет от услуги, предоставяни от ДСП на
територията на община Шабла - гр. Шабла, с. Горун, с. Езерец с. Крапец, с.
Ваклино, с. Дуранкулак и с. Граничар, които включват:
- доставка на храна в домовете на потребителите - възрастни хора и хора с
увреждания;
- помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
- битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост; заплащане на сметки за ток, телефон, вода и др, със средства на
потребителите - възрастни хора и хора с увреждания.
Капацитетът на услугата е 110 души. С решение на ОбС от края на 2014 г. е прието
същият да бъде увеличен на 130, чрез създаване на филиал с до 30 нови
потребители. Обслужват се желаещите от всички населени места в общината.
3. Клубове на пенсионера в областта.
На територията на община Генерал Тошево функционират 24 пенсионерски
клуба, като три от тях са в общинския център, а останалите са в другите населени
места.
Пенсионерските клубове в Община Балчик са 29.
Клубовете на пенсионера в община Каварна са общо 18 на брой. За такава
дейност се ползват клубовете и читалищните сгради по населените места, намиращи
се на територията на общината. Редовните членове надхвърлят 450 лица. Към
клубовете са сформирани и такива по интереси, като най - активни са женските
състави за автентичен фолклор. Показател за усърдната им работа са отличията
завоювани през годините.
Разходите по издръжката им се поема от общината, а някои мероприятия се
финансират от спонсори. В клубовете на пенсионера, хората от третата възраст
провеждат своите разговори, дискусии по актуални събития, гледат телевизия,
слушат музика, играят табла, шах, карти и др. Организират се срещи със сродни
клубове от други населени места от общината, страната и чужбина, отбелязват се
национални и лични празници на членовете на клуба, провеждат се мероприятия,

свързани със здравната и социална култура на членовете, провеждат се екскурзии,
излети, посещение на театър, опера, оперета и др. Съвместно с читалищата от
селата, клубовете на пенсионера от град Каварна развиват своята културно-масова
дейност. Подготвят участия в национални прегледи на художествената самодейност,
фестивали на пенсионерските и читалищните колективи, където печелят престижни
награди. Изявите им се свързват с участие в фолклорния събор "Песни и танци от
Слънчева Добруджа" в с. Дебрене, фестивала на „Троянската сливова" гр. Троян,
„Ден на хляба и виното" в гр. Сухиндол, фестивал „Огненият Дунав", организиране
на общински празници под надслов „Да бъдем приятели"и др. Клубовете на
пенсионера са вид форма за социална интеграция и социална услуга в общността. Те
имат за цел да съдействат и поддържат социални контакти и по-висок жизнен
стандарт на пенсионерите от Община Каварна.
С тази услуга се цели социално включване на хората в пенсионна възраст,
осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се
лица от третата възраст. За защита на своите интереси, права, престиж и
достойнство, пенсионерските от кубовете се обединиха в „Съюз на пенсионерите",
който е член на „Националното сдружение на пенсионерите
Броят на клубовете на пенсионера в община Тервел се е увеличил с още един през 2012 г. в с. Нова Камена. В общо петте клуба членуват 120 души. Към всеки са
сформирани групи по интереси. Най-активни са женските състави за автентичен
фолклор. Показател за усърдната им работа са получените отличия. Общинска
администрация подкрепя и финансово обезпечава всички инициативи на клубовете.

Липсва информация за дейността на клубовете на пенсионера в Община Добрич,
Добричка и Шабла.

