Област Видин е водеща в страната по отношение на социалните услуги за деца и за възрастни
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Видин. През изминалото тримесечие експертите от Регионална дирекция “Социално
подпомагане” - Видин са извършили общо 11 проверки, 4 от които в Дирекциите
“Социално подпомагане” Кула, Брегово, Димово и Белоградчик. Това съобщи на
пресконференция Емилия Николова, от отдела “Закрила на детето” към дирекцията във
Видин, предаде репортер на радио “Фокус”- Видин. Те са били по правилата за
отпускане и изплащане на социални помощи и 7 проверки в социалните услуги в региона.
“Проверки са извършени в Защитеното жилище в село Куделин, в Центъра за социална
рехабилитация и интеграция в Димово, за социална рехабилитация и интеграция в Кула,
Дневния център за стари хора в Димово, Дневния център за деца с увреждания в Кула.
Проверки са правени и в Центъра за настаняване от семеен тип за лица с увреждания в
село Воднянци и Преходното жилище в Белоградчик”, посочи Николова.
Резултатът от проверките показва добро управление на социалната услуга, както и
добра грижа за потребителите, каза Николова. Тя заяви, че област Видин по отношение
на социалните услуги е водеща в страната, както за деца, така и за възрастни. Емилия
Николова посочи още, че са извършени 21 проверки по постъпили сигнали и жалби от
граждани. Тези жалби касаят включването в дейност "личен асистент" по ОП “Развитие
на човешките ресурси”, проекта “Подкрепа за достоен живот”, отказите за целева помощ
за отопление, правото на еднократна помощ и подпомагане. Други 44 проверки са
правени по други жалби и сигнали от страна на дирекциите “Социално подпомагане”.
Николова каза още, че са обжалвани заповеди по реда на
Административно-процесуалния кодекс – 23, 11 от тях са потвърдени и 12 са отменени.
Три от обжалваните заповеди са от родители против издаването на заповеди за
настаняване на деца в институции. Най-често жалбите касаят месечното подпомагане,
обясни Николова. радио "Фокус" - Видин
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