Стартирала е процедура за реформиране на Домовете за възрастни хора в селата Балей и Борилов
Написано от ivailo
Четвъртък, 14 Април 2011 18:34

В заседателната зала на Областна администрация - Видин бе представена Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин за 2010-2015 години. Това
предаде репортер на радио “Фокус”- Видин. Ралица Иванова, експерт в отдел
"Регионално развитие и управление на проекти" в Областна администрация - Видин
заяви, че приоритетните направления, залегнали в стратегията са: превенция за деца и
семейства в риск; деинституционализация на грижите за децата; грижи за възрастните
хора и социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи.
По отношение на специализираните институции - Дом за деца, лишени от родителски
грижи във Видин дейностите са насочени към намаляване на капацитета. "Към края на
2015 година се предвижда в тези домове да няма настанени деца. Настоящият
капацитет е 90 деца, което представлява 50% изпълнение на планирания капацитет. В
специализирани институции за хора в неравностойно положение дейностите са
насочени към разкриване на нови услуги от резидентен тип, т.е. намаляване капацитета
на домовете и извеждане на потребителите на тези услуги в по-малки услуги от
резидентен тип", поясни експертът. През 2010 година има 6 новоразкрити социални
услуги. За осем от планираните за разкриване през 2010 година социални услуги в
общините Димово, Белоградчик, Кула, Брегово, Ружинци и Макреш не са предприети
необходимите мерки и действия за тяхната реализация. Закрит е Дома за деца, лишени
от родителска грижа в село Рабиша. Намален е капацитета на Дома за деца в Ново село
и е стартирала процедура за реформиране на Дома за възрастни хора с физически
увреждания в село Балей и Дома за възрастни хора в село Бориловец. Изпратена е
препоръка да се увеличи капацитета на Центъра за настаняване от семеен тип в Ново
село и да се обособят кръжочни форми, според индивидуалните интереси на децата.
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