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ОТЧЕТ
За дейността на Домашен социален патронаж за 2016 година
I.КАПАЦИТЕТ И ЗАЕТОСТ
ДСП като социална услуга в обичайна домашна среда съществува в Елена от 1985г.
Цели 31г.патронажа реализира обществен ангажимент към най - уязвимите групивъзрастни , самотни хора и хора с увреждания и с намалена социална адаптация.като ги
подпомага в тяхната естествена семейна среда.
1.Капацитет 1ОО места.
2.0бслужвани към 31.12.2016г.- 132 лица.
3.Домашен социален патронаж гр.Елена предоставя услугата доставка на храна
до домовете на 132 лица.От тях жени- 82 , мъже-50. За първо тримесечие са -129 лица,
за второ тримесечие са -135 лица ,за трето тримесечие са -133 лица, за четвърто
тримесечие са -128 лица.
Менюто на ДСП е изключително разнообразно и включва ежедневно месни
ястия. Основен приоритет на ДСП е качествено приготвена храна,доставена на време.

II.ЧИСЛЕНОСТ

НА ПЕРСОНАЛА

в Домашен

социален патронаж работят 13 служители. Кадрово обезпечаване на
обслужващия персонал- съгласно длъжностното разписание отговаря на изискванията.

III.ПРЕДСТАВЯНИ

ФОРМИ НА СОЦИАЛНО

ОБСЛУЖВАНЕ.
Домашен Социален Патронаж предоставя на обслужваните лица следните социални
услуги;
l.доставяне на топла и питателна храна.
2.Почистване домовете на абонатите.
3.Битови услуги- закупуване на стоки и вещи от първа необходимост,заплащане
на сметки ,закупуване на лекарства и други със средства на потребителят.
4.СъдеЙствие за снабдяване с необходимите помощни средства за болни хора с
увреждания.
5.ВзаимодеЙствие със социални ,здравни и други институции.
6.0рганизиране на културни мероприятия.екскурзии.

Създаде се традиция съвместно с потребителите да се отпразнуват християнски
празници - Коледа и Великден .Участваха ученици от СОУ" Иван Момчилов"

гр.ЕленаЛо случай Баба Марта служителите на Домашен социален патронаж
изработиха мартеници за всички потребители, а за Коледа картички с пожелания. За
Коледа беше изготвен коледен пакет с хранителни продукти от частни дарители.

IV. ДАРЕНИЯ
Получени дарения от организации който са съпричастни с проблемите на възрастните
хора и помагат на ДСП ,за което потребителите и екипа е благодарен.Даренията са
хранителни продукти и други от физически и юридически лица.
Общата стойност на даренията е : 16225.55лв.
Както следва:
от Булгариенхилфе -автомобил на стоЙност-6900лв.
Дарение за храна- 3700,00
от частни дарители - 1170.24лв.
от ДДМУИ .Надежца=с.Илаков рът-4455,31

V. ТРАНСПОРТ
Домашен социален патронаж транспортира готовата храна до домовете
обслужваните лица с два автомобила ,който разполагат с удостоверения
пригодност относно превоз на храни.Всеки един от тях посещава по 70
Времето за разнос на храна е от 10 до 13ч. Колите изминават годишен
35000км.
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VI. МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Храната на обслужваните от Домашен социален патронаж гр.Елена лица се приготвя в
кухненската база на ДСП. Община Елена кандидатства по Фонд "Социална закрила" за
закупуване на оборудване и обзавеждане по проект "Модернизиране на кухненското
оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж на стоЙност-19440,00лв. В
инвестиционната програма за капиталови разходи за 20 16г. на Община Елена, бяха
заложени 8000.00 лв. Със средствата беше извършен основен ремонт на покрив на
Домашен социален патронаж.

VII. СОЦИАЛНА КУХНЯ
Социалната кухня към Домашен социален патронаж гр.Елена отвори врати на
15.02.2016 г. и приключва на 15.04.2016 г. Обслужени лица са 25. Приготвянето на
храна и доставянето и до домовете на потребителите се извършва от персонала на ДСП.
ОТ 1О до 13ч. служителите развозват храната с два автомобила .Обслужват се два
района: градски маршрут - гр.Елена и съставните улици, и селски маршрут - селата
Руховци, Марян,Беброво и Константин.

Създадена е организация по изготвянето на седмично меню и по снабдяване с
хранителни продукти. Менюто е изключително разнообразно с включени ежедневно
месни ястия. Стойността на предоставените средства е на стоЙност:3700.00лв.
Води се стриктен финансов отчет за изразходваните финансови средства ,дарени от
Булгариенхилфе за създаването на социална кухня в Община Елена.
Благодарение на нея през зимния период са подпомогнати 25 лица и семейства в
неравностойно положение.

VIII. ОСИГУРЯВАНЕ НА "ТОПЪЛ ОБЯД"
Въз основа на разработен проект от Община Елена на 12.09.2016г.беше разкрита
кухня "Осигуряване на топъл обяд в Община Елена" по Оперативна програма за храни
и /или основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица.
При реализиране дейностите по проекта се предвиждат следната група от
бенефициенти в рамките на основната целева група,както следва:
лица и семейства на месечно подпомагане на ЧЛ.9 от Правилника за прилагане на
Закона за социалното подпомагане.
Лица с доказана липса на доходи и близки които да се грижат за тях, установено
от съответната дирекция "Социално подпомагане"
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.за
осигурителен стаж и възраст инвалидност, наследствени пенсии, пенсии
несвързани с трудова дейност.
Същия е одобрен и финансиран от фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, Агенция за социална подпомагане и Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане гр.София. Стойността на предоставените
средства е 12144.00лв., а продължителността 160 работни дни. Обслужваните лица са
30. Реализирането на дейността по социалната услуга включва предоставянето на супа,
основно ястие и хляб. Дневния оклад на потребителите е 2.30лв. Създадена е
организация по изготвянето на седмично меню и по снабдяване с хранителни продукти.
Менюто беше изключително разнообразно с включени ежедневно местни ястия.
Дейността по проекта ще приключи на 30.04.2017година.

Повече от 31години Домашен социален патронаж осъществява дейност с изключителна
социална и хуманна насоченост към потребителите. Социалните услуги, предоставени
от Домашен социален патронаж, покриват голяма част от нуждаещото се население и
дава възможност да бъдем полезни в решаването на проблемите на обслужваните лица,
което ни задължава да поемем конкретни ангажименти и отговорности като Общинска
дей~ност,
~
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