РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 76
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 18. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Приемане на План за преструктуриране на ДДЛРГ „Рада Киркович”
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Красимир Ангелов – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, и
предвид изложените в предложение вх. № 10ХІ – 50 от 02. 03. 2010 г. фактически основания,
Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Приема „План за преструктуриране на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Рада
Киркович”, който е неразделна част от настоящото решение.
Съгласно Плана за преструктуриране с цел постигане на дългосрочните цели, ще бъдат
разкрити следните социални услуги:
Центрове за настаняване от семеен тип
Център за социална рехабилитация и интеграция
Кризисен център за временно настаняване на деца и семейства
Дневен център за дневна и седмична форма на грижа
Наблюдавано жилище
2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Пловдив.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с
чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и като взе в предвид, че във връзка с изпълнението на
Националната програма за закрила на детето 2006- Приоритетна област 1, Цел 1, Дейност 1.
1 и в изпълнение на Механизма за закриване, реформиране и преструктуриране на
специализираните институции за деца от Държавната агенция за закрила на детето е
разработен план и са оценени специализираните институции в т.ч. и ДДЛРГ „Рада
Киркович”, който е определен за преструктуриране и като взе предвид, че по смисъла на
законовата нормативна уредба под „преструктуриране” следва да се разбира „пренасочване
на наличния ресурс към предоставяне на алтернативни услуги за деца в общността”
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 41 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 38 /Илко Илиев/

