ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

Отдел „Социални дейности" провежда държавната и общинска политика в областта на
социалните дейности на територията на Община Разград. Основните му функции са да
планира цялостната дейност, осигурява единно методическо ръководство, координира
задачите по време и място; координира и контролира изпълнението на държавната и
общинска политика в областта на социалните дейности и трудовата заетост; координира
и контролира дейността на специализираните институции и социалните услуги в
общността на територията на община Разград; разработва и отчита бюджета на Община
Разград за функция „Социално осигуряване и грижи". Контролира целесъобразността и
законосъобразността на разходване на средства в областта на социалните дейности,
финансирани чрез бюджета на Община Разград; организира дейностите по
разработване, възлагане, управление, предоставяне и администриране на социални
услуги; координира взаимодействието на общината с различни институции и
организации, работещи в областите, свързани с управлението и предоставянето на
социални услуги; предлага и организира изследвания по проблеми, свързани със
социалните дейности с цел усъвършенстване дейността на специализираните
институции и социалните услуги в общността на територията на община Разград;
участва в разработването на наредби, проекти, стратегии, концепции и други вътрешни
нормативни актове в сферата на социалните услуги; координира и контролира
изпълнението на годишните планове за развитие на социалните услуги в община
Разград; координира дейностите, свързани с разрешаване на социални проблеми на
гражданите на територията на община Разград; организира и администрира работата
на Комисията за детето; участва в работни групи и комисии по проблеми, касаещи
социалните услуги за населението на територията на община Разград; оказва
съдействие на клубовете на пенсионерите и на лицата с увреждания по социални
проблеми.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /ДСП/ гр. Разград

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА /ЦОП/ гр. Разград

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ „Емилиян" /ЦСРИ/ гр.
Разград

КОМПЛЕКС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА&nbsp; БЕЗ
УВРЕЖДАНИЯ
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КОМПЛЕКС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ
С УВРЕЖДАНИЯ

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ &nbsp;"ПОДАЙ РЪКА"
гр.Разград
Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания с. Просторно, общ.
Разград
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА /ДСХ/ гр. Разград

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ /ДВХД/ гр. Разград

Дневен център за деца/младежи с увреждания&nbsp;&nbsp;

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
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