Във Видин ще има нужда от доставчици на социални услуги
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Във Видин представиха Областната стратегия за развитие на социалните услуги в
областта за периода от 2010 – 2015 година . Присъстваха социални експерти, които
разясниха основните аспекти на програмата, предаде репортер на радио “Фокус”Видин. На срещата бе отчетено, че Видин е една от пилотните области в страната,
където се прилага с успех управлението на социалните услуги. Венцислав Пасков,
директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Видин уточни, че до 31
май в област Видин са разкрити 13 нови социални услуги. Той добави, че по проекти в
областта са отворили врати 4 защитени жилища, Центрове за обществена подкрепа, за
социална рехабилитация и от семеен тип. Вече втора година се изпълнява проекта
„Детство за всички”, част от социалната стратегия. Минка Иванова, областен
координатор на проекта за Кула обясни, че целта е да се приложат всички мерки, за да
се извършва ефективно деинституционализацията на деца с увреждания, за което е
сформиран специален екип, който е изготвил оценка за потребностите на над 80 деца
от домовете във Видин, Кула и Гомотарци”. Другият координатор на проекта- Анжела
Борисова, допълни, че е необходимо да има обучения за квалификация на персонала,
работещ в социалните домове, защото социалните услуги, които ще се осъществяват за
в бъдеще са по-различни и за това социалните работници трябва да преминат
преквалификация. .
По време на срещата
стана ясно, че стартира проект на Агенцията за социално подпомагане – „Вземи ме!”,
който цели запознаване със социалната услуга – приемна грижа. „Партньори по
проекта са общините, като до момента единствено общините Брегово и Макреш не са се
включили в кампанията. Очаква се да има 500 нови приемни семейства в цялата
страна”, каза Емилия Николова, главен експерт в отдел „Закрила на детето” към
Регионална дирекция „Социално подпомагане”. В края на срещата от експертите бе
посочено, че за в бъдеще ще се работи също толкова усилено и в екип в насока
социални услуги и ще има нужда от нови доставчици на тази услуга. Предстои и
разкриването на нови работни места.
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