Видин е от водещите в страната по предоставянето на социални услуги
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Видин е една от областите, която е наситена със социални услуги и Видин е регион от
водещите в страната по предоставянето на социални услуги от резидентен тип и в
общността, каза за радио “Фокус”- Видин Венци Пасков, директор на Регионална
дирекция "Социално подпомагане" - Видин. През 2010 и настоящата 2011 година са
открити три Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства и
защитени жилища, закрита е специализирана институция за деца в Рабиша, предстои
закриването на още две институции за деца, лишени от родителска грижа в
белоградчик и Ново село. Предстои и преструктурирането на домовете за деца и
младежи в Кула и Гомотарци, което ще се направи по проекта "Детство за всички" .
Директорът на социалното ведомство посочи още, че има три специализирани
институции, които ще бъдат реформирани - Балей, Бориловец и Салаш. "В Балей е
открито на 1 май защитено жилище за лица с физически увреждания и потребителите
са изведени от дома за лица с увреждания. Скоро предстои откриване на Център за
настаняване от семен тип също в Балей, където ще бъдат изведени 15 потребителя с
цел да може този дом след година или две да бъда закрит", обясни Пасков. Два
центъра от семмен тип са открити в Бориловец за потребители, където са настанени 15
потребители и така капацитетън на съществуващата социална институция е намален от
от 60 на 30. В момента Белоградчик се търси финансиране, за да може потребителите
от Дома за лица с деменция да бъдат изведени. Пасков подчерта, че приоритетната
цел е деинституционализацията в социалните услуги за деца. Той припомни
откриването преди месец на големия Социален комплекс за деца във Видин с помощта
на УНИЦЕФ. В Ново село са открити два Центъра за настаняване от семеен тип, едно
защитено жилище и Център за обществена подкрепа. В заключение той каза, че
продължи работата по изпълнение на общинските и областната стратегия за развитие
на социалните услиги. радио "Фокус" - Видин
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