Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)

Долна баня
Весела Дренкарова
Младши експерт, 0879 090946
vdrenkarova@abv.bg
Обществен съвет за сътрудничество и

Название на практиката

контрол на социалното подпомагане и
социалните услуги към община Долна
баня.

Период на прилагане

От 27.12.2012 година до настоящия
момент, като мандатът е 4 годишен
Към Принцип 8. Иновации и отвореност

Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

за промени;
Към

Принцип

културно

11.

Човешки

разнообразие

и

права,

социално

единство.
Общественият

съвет

съдейства

за

провеждане на политиката по социално
подпомагане и услуги в Община Долна
баня, като в своята дейност взаимодейства
с Общинска администрация чрез нейните
представители

в

състава

си.

Оказва

Подробно описание на

компетентна помощ и дава становища на

практиката

Общински съвет, общинска администрация
и други органи и институции във връзка с
реализирането на социални програми и
инициативи,

изисква

и

получава

информация за дейността по социално
подпомагане от местния орган на Агенция
Социално

подпомагане

–

Дирекция

„Социално подпомагане – гр. Ихтиман”.
Приема жалби и сигнали, свързани с
качеството на социалните услуги.
Общественият съвет обсъжда местни
стратегии, програми и проекти, свързани
със социалното подпомагане и услуги.
Съдейства за координиране на дейността
по предоставяне на социални услуги от
физическите

лица,

регистрирани

по

Търговския закон и на юридическите лица
като:
- Популяризира дейността на доставчиците
на

социални

държавата

услуги,

дейности

делегирани
чрез

от

интернет

страницата на Община Долна баня.
- Предоставя необходимата информация
на доставчиците на социални услуги.
Общественият съвет осъществява
контрол върху качеството на социалните
услуги

в

съответствие

с

утвърдените

критерии и стандарти.
Организира периодични проверки на
доставчиците на социални услуги относно
качеството на предоставянето им. При
констатирани пропуски или нарушения на
стандартите, Общественият съвет сезира
Изпълнителния директор на Агенция за
социално подпомагане и Общински съвет.
Дава становища за откриване и
закриване на специализирани институции
за социални услуги и на социални услуги в
общността на територията на Общината.
Доказателствен материал

Решения и Протоколи от заседания
на Обществения съвет за сътрудничество

и контрол на социалното подпомагане и
социалните услуги към община Долна
баня.
Преките участници са членовете на
Обществения съвет за сътрудничество и
контрол на социалното подпомагане и
Преки участници, партньори и
целеви групи

социалните услуги към община Долна
баня.
Да се дадат конкретни целеви групи
е невъзможно, поради факта че всяко живо
същество в даден момент от живота си се
нуждае от подкрепа и разбиране.
Възможността за участие на жителите
на Долна баня в решаване на проблеми
касаещи цялата социална сфера.
Добър

контрол

на

подпомагане и покриване

социалното
на критериите

релевантност, ефикасност, ефективност и
Постигнати резултати.

въздействие в областа на социалните
услуги.
Отправяне на предложения до Кмета
на Община Долна баня за допълване на
Стратегията за развитие на социалните
услуги, както и Годишните планове за
развитие на социалните услуги.
Функционирането на

Обществения

съвет за сътрудничество и контрол на
социалното
Считате ли че има елемент на услуги

подпомагане

към

община
практика,

и

социалните

Долна
чието

баня

е

иновативност в тази практика?

иновативна

Моля, пояснете.

доведе до застъпване на трите принципа
на Европейския социален модел:
- Възможности;
- Достъп;

създаване

- Солидарност;
Гражданското участие в процесите на
контрол

и

вземане

на

решения

по

социалните политики е ново измерение, то
се позовава на разбирането, че всеки има
право да бъде постоянен участник в
създаването им. Основно право на всеки
гражданин е правото на достъп до всички
социални

услуги,

както

и

участие

в

процесите на взимане на решения.
За

да

се

постигнат

целите

на

равнище ЕС, то те трябва да бъдат
превърнати в цели и в начини за тяхното
постигане на местно ниво, затова считам
че

със

създаването

и

доброто

функциониране на Обществения съвет за
сътрудничество и контрол на социалното
подпомагане и социалните услуги, община
Долна баня е постигнала до известна
степен тази цел.
Изводи и очаквано развитие,
преодолени
изведени поуки

трудности

Чрез

Обществения

съвет

за

и сътрудничество и контрол на социалното
подпомагане

и

социалните

услуги

в

общината се създадоха добри практики за
използване на граждански предложения и
реализиране

на една последователна и

устойчива политика в тази област.
Осъществяването

на

описаната

практика е добър пример за отваряне на
администрацията
гражданите

на

и

институциите

община

Долна

към
баня,

създаване на диалог, сътрудничество и
партньорство с тях.

