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Р Е Ш Е Н И E
№ 315
взето с Протокол № 25 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 24.11.2017 година

По т. 1 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
изменение чрез допълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в община Садово за периода 2014-2020 година”
предвид следните мотиви: В община Садово се реализира проект „Услуги за
социално включване и независим живот в община Садово”, чието изпълнение
приключи на 05.10.2017г. Идеята е да се предприемат стъпки за разкриването на
нова социална услуга като делегирана от държавата дейност – Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания, за която услуга ще се ползва общинската сграда
в с. Болярци(създаденият по проекта център за почасово предоставяне на услуги
за социално включване в общността или в домашна среда). Предоставяните
услуги по проекта са получили широк обществен отзвук и одобрение, желаещите
да ползват услугите са все повече. От друга страна би било жалко една създадена
услуга от гледна точка на сграден фонд, оборудване, обзавеждане, организация и
персонал, да не бъде продължена. Необходимо е допълнение на ОСРСУ в Община
Садово за периода 2014-2020г. в частта й на Мярка ІІ, с Дейност 8 „Дневен център
за пълнолетни лица с увреждания”
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
Общински съвет-Садово допълва приетата с Решение № 466, взето с
Протокол № 41 от 27.06.2014г. Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги в община Садово за периода 2014-2020 год.(последно актуализирана с
Решение № 115, взето от Общински съвет-Садово от заседание, проведено на
04.07.2016 година) в частта й на „Мярка ІІ-Развитие на социални услуги в
общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно
положение”, с „Дейност 8 „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”.

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания ще осигурява включваща,
приемаща, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, според
индивидуалните потребности на потребителите. Целта на услугата е предоставяне
на комплекс от социални услуги на възрастни хора с увреждания, като
медицинска рехабилитация, социална рехабилитация, правно, здравно, социално,
психологическо консултиране, изграждане на социални умения за самостоятелен
живот. Цели се постигане на самостоятелност и независимост на потребителя,
съобразявайки се с личните нужди на лицето, неговия личен ритъм, възможности
и граници чрез адаптиране на дейностите по терапия, рехабилитация, възпитание
и обучение според възможностите на лицето и личната му динамика, а не според
неговите дефицити.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/АТ. ТЕЛЧАРОВ /

