ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2012 ГОДИНА КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2012 – 2015 ГОДИНА

№ Оперативна цел
1

Създаване на
условия за
адаптиране на
битовата,
околната,
институционалнат
а и комуникационна
среда към нуждите
на хората с
увреждания и
повишаване на
тяхната мобилност

Дейности

Срок

Отговорни органи
Водеща
институция

Ангажирани
институции

Финанасиран
е

Очаквани
резултати

Осигуряване на
специализиран транспорт
за нуждите на лицата, в
т.ч. децата с увреждания
при придвижването им до
и от специализираните
институции, услуги в
общността и учебни
заведения;

постоянен Община
Велико
Търново.

1. Община
Велико Търново;
2. Ръководители
на
специализираните
институции,
услуги в
общността и
учебни заведения.

В рамките на
утвърдения
бюджет и чрез
набиране на
средства от
донори

Осигурени специални
транспортни услуги
за децата и
възрастните с
увреждания, които не
могат да ползват
стандартните
транспортни услуги.

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

постоянен 1. Община
Велико
Търново;
2.
Ръководители
на различни
местни
структури на
държавната
администрация,
на спортни и
културни

1. Община
Велико Търново;
2. Ръководители
на различни
местни структури
на държавната
администрация,
на спортни и
културни обекти
и др.

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

Създадени по-добри
възможности за
социални контакти и
повишено качество
на живот на хората с
увреждания.
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Осигуряване на
специални условия за
движение, спиране и
паркиране на моторни
превозни средства,
управлявани или
ползвани от хора с
увреждания.

2

Промяна на модела
на грижа за хората
с увреждания и
осигуряване на
преход от
институционални
грижи към услуги в
общността, чрез
приоритетно
развитие на
алтернативни
услуги

Намаляване капацитета
на съществуващите
специализирани
институции за лица с
увреждания и проучване
на възможностите за
реинтеграция на
потребителите в семейна
среда;

обекти и др.
постоянен 1. Община
Велико
Търново;
2. Дирекция
“Социално
подпомагане”;
3. Общински
организации на
и за хората с
увреждания.

1. Община
Велико Търново;
2. Дирекция
“Социално
подпомагане”;
3. Общински
организации на и
за хората с
увреждания.

В рамките на
утвърдените
бюджети

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

1. Община
Велико Търново;
2. Регионална
дирекция
“Социално
подпомагане”

не са необходими
допълнителни
финансови
средства

Намален брой
потребители на
специализирани
институции за хора с
увреждания и
проучени
възможности за
реинтеграцията им в
семейна среда;

1. Община
Велико
Търново

1. Община
Велико Търново;

В рамките на
утвърдените
средства по
Оперативна
програма
„Регионално
развитие”

Изградени 3 /три/
Центъра за
настаняване от
семеен тип за деца с
увреждания;

1. Община
Велико
Търново;

1. Община
Велико Търново;
2. Дирекция

В рамките на
утвърдените
бюджети, от

Подобрено качество
на живот на хората с
увреждания в

постоянен 1. Община
Велико
Търново

Изграждане на социални
2011 –
услуги в общността от
2013 г.
резидентен тип за деца с
увреждания по
Национална стратегия
„Визия за
деинституционализацията
на децата в РБългария”;
Осигуряване на
постоянен
устойчивост на
предоставяните услуги в
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семейна среда - личен
асистент, социален
асистент и домашен
помощник;

3

Гарантиран достъп
до качествено
образование за
хората с
увреждания

2. Дирекция
“Социално
подпомагане”

“Социално
подпомагане”

републиканския
бюджет и със
средства по ОП
“РЧР”

Подобряване на
материалната база и
условията на живот на
потребителите в
специализираните
институции за социални
услуги и в социалните
услуги в общността от
резидентен тип за лица с
увреждания.

постоянен 1. Община
Велико
Търново

1. Община
Велико Търново;
2. НПО

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

Обхващане на всяко дете
с увреждане в
предучилищна и
училищна възраст в
образователната система
и изграждане на
съответната подкрепяща
среда;

постоянен 1. Община
Велико
Търново;
2. РИО на
МОМН;
3. Ресурсен
център

1. Община
Велико Търново;
2. РИО на
МОМН;
3. Ресурсен
център

В рамките на
утвърдените
бюджети

общината чрез
предоставяне на
социалните услуги в
общността - личен
асистент, социален
асистент и домашен
помощник;
Подобрена
материална база и
повишено качество
на предоставяните
социални услуги.

Нарастване броя на
интегрираните деца и
ученици със
специални
образователни
потребности в
детските градини и
общообразователните
училища;
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4

5

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

постоянен 1. Община
Велико
Търново;
2. РИО на
МОМН;
3. Ресурсен
център

1. Община
Велико Търново;
2. РИО на
МОМН;
3. Ресурсен
център

В рамките на
утвърдените
бюджети

Осигурено обучение
и трудова заетост на
специалисти за
работа с деца и
ученици със
специални
образователни
потребности.

Разширяване
възможностите за
трудова заетост на
хората с
увреждания и
включването им в
различни програми
за осигуряване на
подходящи работни
места

Стимулиране на
професионалното
обучение и квалификация
на хората с увреждания;

постоянен 1. Дирекция
“Бюро по
труда”;
2. Дирекция
“Социално
подпомагане”;

В рамките на
утвърдените им
бюджети

Създадени условия за
професионалното
обучение и
квалификация на
хората с увреждания;

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

постоянен 1. Дирекция
“Бюро по
труда”;
2. Дирекция
“Социално
подпомагане”;

1. Дирекция
“Бюро по труда”;
2. Дирекция
“Социално
подпомагане”;
3. Община
Велико Търново
1. Дирекция
“Бюро по труда”;
2. Дирекция
“Социално
подпомагане”;
3. Община
Велико Търново

В рамките на
утвърдените
бюджети;
национални
програми за
заетост и
оперативни
програми

Създадени условия за
развитие на
самостоятелна
стопанска дейност на
хората с увреждания.

Осигуряване на
равни възможности
за спорт, отдих,
туризъм и участие
в културния живот

Осигуряване на подкрепа
за участие на хората с
увреждания в
параолимпийски игри;

постоянен 1.Община
Велико
Търново

1.Управители на В рамките на
специализирани
утвърдените
институции
и бюджети
социални услуги
в общността от
резидентен тип за
лица
с
увреждания

Интеграция в
обществото чрез
спортни изяви;
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6

Повишаване
степента на
информираност,
чувствителност и
отзивчивост на
обществото за

Осигуряване на
възможности за
пълноценен отдих и
почивка на хората с
увреждания, настанени в
специализираните
институции и
алтернативните социални
услуги;

постоянен 1.Управители
на
специализиран
и институции и
на
алтернативни
социални
услуги

1.Управители на
специализирани
институции и на
алтернативни
социални услуги

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

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

постоянен 1.Община
Велико
Търново;
2.Управители
на
специализиран
и институции и
на
алтернативни
социални
услуги;
3.Организации
на и за хората с
увреждания

1.Община Велико
Търново;
2.Управители на
специализирани
институции и на
алтернативни
социални услуги;
3.Организации на
и за хората с
увреждания

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

Провеждане на
информационни
кампании за осигуряване
на широка обществена
подкрепа на дейностите,
които ще се предприемат

постоянен 1.Община
Велико
Търново

1.Община Велико В рамките на
Търново;
утвърдения
2. Дирекция „БТ”, бюджет
3.Дирекция „СП”,
4.Управители на
социални услуги

Осигурена
възможност за
пълноценен отдих и
почивка на хората с
увреждания,
настанени в
специализираните
институции и
алтернативни
социални услуги;
Създадени условия за
социално включване
на хората с
увреждания в
културния живот на
обществото.

Осигурена широка
обществена подкрепа
на дейностите, които
ще се предприемат за
реализиране на
Стратегията за
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7

проблемите и
възможностите на
хората с
увреждания в
общината и
промяна в
обществените
нагласи спрямо тях

за реализиране на
Стратегията;

осигуряване на равни
възможности за
хората с увреждания
2012-2015 г.;

Повишаване на
постоянен 1.Община
положителното
Велико
отношение на
Търново
обществеността по
отношение осигуряването
на равни права и
възможности на хората с
увреждания;

1.Община Велико В рамките на
Търново;
утвърдения
2. Дирекция „БТ”; бюджет
3.Дирекция „СП”;
4.Управители на
социални услуги

Повишена
толерантност и
чувствителност на
обществото по
отношение
проблемите,
правата и
възможностите на
хората с увреждания
в общината.

Осигуряване на
комплексна
медицинска и
социална
рехабилитация,
помощни средства,
приспособления,
съоръжения и
медицински изделия

Осигуряване на условия
за превенция на социално
значимите заболявания;

1. Регионална
здравна
инспекция;
2. Община
Велико Търново

Проведени кампании
за популяризиране
здравословния начин
на живот с цел
превенция на
социално значими
заболявания;

постоянен 1. Регионална
здравна
инспекция

Създаване на механизъм
постоянен 1.Дирекция
за прецизирано оценяване
”Социално
на нуждите от ПСПС и
подпомагане”
медицинските изделия и
прилагане на и
ндивидуализиран подход.

1.Дирекция
”Социално
подпомагане”;
2. Регионална
здравна
инспекция

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

Снабдяване на
нуждаещите се лица
с МИПСПС,
подпомагащи
обслужването им.
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Настоящият План за действие за 2012 г. към Общинска стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания
в Община Велико Търново 2012 – 2015 година е изготвен от Дирекция “Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико
Търново, съвместно с всички институции и неправителствени организации, ангажирани с проблемите на хората с увреждания.
Планираните дейности са обсъдени и приети от Комисия за детето и от Обществения съвет за социално подпомагане при Община
Велико Търново. План за действие за 2012 г. е отворен документ и подлежи на актуализация и допълване.
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